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حاباالنسبسببفيهاالطبقاتتشكلتحيثاألخرى،المظاهرمنتعقيدا ًأكثرمظاهروهي

والمتعرجةمثلاألخرىاٳلنسحابيةالنماذجتتشكل.الترسيبلعملياتالتدريجيوالجانبي
,Sigmoid)وغيرها...واألكمةالمعقدة،والمائلة Oblique, Complex, Shingled and

(Hummocky رسيبيةتسطوحعلىالمستمرةوالجانبيةالترسيبلعملياتنتيجة(1-9الشكل),

Clinoformsالمائلةأوالمنحدرةاألشكالتدعىالتيو،هادئبشكلمائلة

.شيوعا ًاألكثرالترسيبيةالمعالمأحدعنعبارةهياالنحدارسطوح

فيالتغيراتةنتيجمنهاكبيرقسمفياالنسحابيةالمائلةاألشكالنماذجفياالختالفاتتحصل

هذهاجإنتفيهاما ًدوراالترسيببيئاتلتغيراتكذلكو.المياهعمقوالترسيبمعدالت
.االختالفات

Progradingاالنسحابيةاالنعكاسمظاهر Reflection Configuration :



Clinoformsتنشأًأشكالًانعكاساتً or foresetsًفيًاالنسحابيةمنًأنظمةًاالنحدار

:باآلتيشكلًوزاويةًاالنحدارًللرسوباتًعلىًأنظمةًاالنحدارًًتتأثر.ًالمسطحاتًالمائية

تركيبًالموادًالمترسبة.

معدلًالترسيبًوكميةًالرسوبات

ملوحةًالمياه

عمقًالمياه

مستوىًالطاقةًلبيئةًالترسيب

مكانًمستوىًسطحًالبحر،ًوالذيًيتعلقًبخطًالبروفيلًاألساس.

معدلًالهبوط

Clinoforms or foresets :أشكال انعكاسات 



:Base Levelمستوى األساس 

عللًالتيًيظهرًعندهاًالحتًبفاألخفضهيًالنقطةً

كونًبحالةًاألنهارًالحدودًالنظريةًت.ًالمياهًالجارية

نًسللطحًميللاهًالبحللرًًأوًالبحيللراتً،ًولكللنًيمكللنًأ

حليًيوجدًحاالتًاستثنائيةًلوجودًمستوىًأساسًم

(الشكل)

هلوً Base level profileونشليرًهنلاًإللىًأنً

اتجلاهًخطًمثاليًيمتدًمنًمحيطًالجبلًإلىًاألسفلًب

.البحر

يلللًوهلوًيحللددًمواقللتًالحللتًالتلليًتقللتًأعلللىًالبروف

فلًوالمواقلللتًذاتًالترسللليبًالنشلللطًالتللليًتقلللتًأسللل

.البروفيل



.IIIClinoforms or foresets

:forsetsـللالمختلفةاألشكال

والرسوبات.ماحدإلىعاليةطاقةذاتاالنحدارأنظمةيمثلالنمطهذا:المائل

.النمطهذافيموجودةتكونالخشنة

وهذاً.االنسحابيوهوًيشيرًإلىًتغيرًقليلًفيًاتجاهًالمنحدرً: المائل المتوازي

هذهًاآلليةًتعكسًعادةًنظامً.ًبالتاليًيعنيًعمليةًمألًًللحوضًموحدةًإلىًحدًما

.منحدرًذاتًطاقةًعالية

للرسوبياتًعلىًمنطق: المائل المنحرف ةًهذاًالنمطًًيشيرًإلىًآليةًنقلًفعالةًجداً 

.ًالجرفًًونشرًالموادًعلىًأماكنًالحوضًالواسعة

فإنًالتيار اتًعلىًاألرجحًالرسوباتًيتمًترسيبهاًمنًالموادًالمحمولةًوكذلكًأيضاً 

.ًالعكرةًيمكنًأنًتحملًموادًمباشرةًإلىًاألجزاءًالعميقةًمنًالحوضً



(:1ً-9)الشكلً



:Sigmoid Reflection Configuration المتعرج االنسحابيمظاهر االنعكاس 

وقفالمتراكبةالمتعرجةاالنعكاساتبواسطةالمتشكلاالنسحابيالمائلالشكلمننموذجهو

قليلة،سماكةبولطيفوخفيفميللهاأوالشكلأفقيةالعلويةالعواكسقطعاتتظهرحيث.بعضها

الوسطىالعواكسقطعاتتشكلحينفي.السحنيةللوحدةالعلويالسطحمتتتوافقو

(Forest Strata(ضهابعفوقمتراكبةعدساتبشكلتظهروسماكة،األكبروميالاألشدالجزء.

وحدةمنسفليالالسطحعلىخفيفةبميوليتوضتوقليلةبسماكةيظهرمنهاالسفليالقسمبينما

متوافقةومتوازيةالسيزميةالمقاطتعلىالنموذجهذافياالنعكاساتتبدو،العمومعلى.السحنات

:(5-4،9-3،9-2،9-9)الشكلالسحنيةالوحدةحدودمت



(:2ً-9)الشكلً



Figure (9-3) : Dip-oriented seismic section highlighting genetically associated seismic facies. Each facies association 
represents a depositional interval when conditions of sediment supply and relative sea-level were relatively 
constant.



Figure (9-4): Sigmoidal sequence



(:5ً-9)الشكلً



Obliqueالمائلاالنسحابياالنعكاسمظاهر Reflection Configuration:

B,Cالحالة(8-9)و(6-9)االشكالتبينكمااالنسحابيةالمائلةاألشكالنماذجمنواحديعتبر

بواسطةالصاعدالميلجهةفيالمحدودةبشدةالمائلةالطبقاتمنكبيرعددمنالنموذجهذايتألف

Toplapطةبواسالهابطالميلجهةفيتحدبينماالمسطحالعلويالسطحمنبالقربأوعند

Downlapالسحناتلوحدةالسفليالسطحعند.



المتوازيالمائلاالنسحابياالنعكاسمظهر
Parallel Oblique Reflection Configuration :

المتوازيةالوسطىالطبقاتتميلالنموذجهذافي

( Forest Strata)السفليالسطحعلىا ًشديدميال

االنعكاسمظاهرلكلإن.عليهاDownlapمشكلة

فيلتتشكحيثواحدة،ترسيبيةظروفالمائلاالنسحابي

للحوضضعيفهبوطمتالترسيبيةالطاقةعاليةظروف

يرةقصزمنيةفترةخاللامتالئهتمبالتاليوالرسوبي

بإمالءحيسممستوىفيالبحرسطحارتفاعكانو.نسبيا ً

.كبيرةبسرعةوكثيرةبرسوبياتالحوض



(:6ً-9)الشكلً



: Tangential Oblique Reflection Configurationالمائل المنحرفاالنسحابيمظاهر االنعكاس 

،(Forest Strata )السحنيةالوسطىًللوحدةًالعواكسميولًاألجزاءًالسفلىًمنًتدريجياً تتناقصً

الذيًيمثلًأدنىًاألجزاءًالسفليةًميالًاألخرًالطرفحيثًيتشكلًمقعرًأحدًأطرافهًيميلًبشدةً،بينماًيميلً
.(7ً-9الشكلً)خفيفاً



(:7ً-9)الشكلً



.الموازيالمائلوالمنحرفالمائلوالمتعرجاالنعكاسمظاهر:(8-9)كلالش

(a)المتعرج.(b)المنحرفالمائلو.(c)الموازيالمائل.



المائل المتعرج و المعقد االنسحابيمظاهر االنعكاس 

Complex Sigmoid-Oblique Reflection Configuration :

المؤلفةاالنسحابيةالمائلةاألشكالمننموذجعنعبارةهيو

االنعكاسأشكالأومظاهرمنمتنوعومتعاقبتركيبمن

(9-9الشكل)الواحدةالسحنيةالوحدةضمنالمائلوالمتعرج

أفقيةاتانعكاسمنمعقدبتعاقبمتميزةسحنيةوحداتمنالعلويةالعواكسقطعاتأولىتتميز

بيئةيفتشكلتمعقدةطبقاتالتنوعهذايتضمن.المائلةاالنعكاسمظاهرمنقطعاتومتعرجة

منالقصيرةالعواكسمنقطعاتوجودإلىاالنعكاسمظهريبين.الطاقةعاليةترسيبية

Toplapمنعددإلىالعواكسهذهتشير.العلويحدهاعنا ًعوضسيزميةمتتاليةضمن
.سيزميالالتمييزقدرةتحتتقتحدودهاالتيواألصغر،المقياسذاتالرسوبيةالمتتاليات



(:9ً-9)الشكلً



A shingledProgradationalReflectionConfiguration اللوحي      االنسحابياالنعكاس مظاهر 

،توازيةمسفليةوعلويةحدودضمنالواقتوالرقيقاالنسحابيالسيزمياالنعكاسمننموذجهي

تنتهيالتيومائلةداخليةعواكسعلىيحتويو

.(12-11،9-10،9-9)الشكل،DownlapوToplapبـ

مائلةالاألشكالوحدةسماكةأنإالالموازية،المائلةاالنسحابيةاألشكالإجماالالنموذجهذايشبه

وحداتهابترسوتشكلإلىاللوحياالنسحابياالنعكاسمظهريدل.السيزميةالدقةحدودعندتقت

.ضحلةمياهذاترسوبيةبيئةضمنالليتولوجية



(:10ً-9)الشكلً



Figure(9-11):Examples of hummocky and shingled seismic reflection configurations.

a) shingled

b) Hummocky with simple form of shingled





Figure : Different types of seismic facies defined for the identified seismic units. (1): Prograding
facies: a) Sigmoid; b) Complex sigmoid-oblique; c) Parallel oblique (high-angle); d) Parallel oblique 
(low-angle); e) Shingled; f) Tangential oblique; 



(:12ً-9)الشكل



A Hummocky Clinoform Reflection Configuration :مظاهر االنعكاس األكمة

،الشكلًتتألفًمنًقطعاتًمنًاالنعكاساتًشبةًمتوازيةًوًمتقطعةًوًغيرًمنتظمةً

وًتكونًحجم.ًنموذجًمنًاالنعكاساتًذاتًالشكلًالهضابيًالعشوائيمشكلةً

وًيقتربًمنًحدودًالدقةً السيزميةالتضاريسًعليهاًصغيرًاً 

بشكلًجانبيًيتدرجًهذاًالنموذجً(.15ً-14ً،9-13ً،9-9الشكلً) إلىًنماذجًأكبرًتعرفًبعموماً 

ClinoformPatterns ،ًتشيرًهذهًالنماذجًإلى.ًمتوازيةإلىًانعكاساتًوباتجاهًاألعلىًتتحول

بيئاتًالمياهًالضحلةًقبلالليتولوجيةتشكلًوحداتهاً

.وًضمنًمواقتًالدلتا



(:13ً-9)الشكلً



Figure(9-14):Examples of hummocky and shingled seismic reflection configurations.

b) Hummocky with simple form of shingled

c) hummocky



(:15ً-9)الشكلً



Figure (9-16):Hummocky seismic facies characterised by short, curved and 

discontinuous reflections. Often it can be interpreted as the result of a cut-and-fill 

sedimentation pattern .



Chaotic Reflection Configuration :     مظهر االنعكاسات العشوائية المشوشة

((18-17ً،9-9)الشكلًهذاًالمظهرًبانعكاساتًمتقطعة،ًغيرًمنتظمةًوًغيرًمتوافقةًيتمثلً

نسبياً ذاتًطاقةًعاليةًترسيبيةتفسرًكطبقاتًترسبتًبيئةًيثًح

طبقاتبشكلًتوضعتأنهاًتفسرًعلىًمتغيرة،ًأوًربماًأوً

ثمًتعرضتًإلىًعملياتًتشوهًأدتًإلىًتقطعهاًومستمرةً

.انفصالهاًعنًبعض



يمكن أن تفسر كسطوح ( a. )عن مظاهر االنعكاس المشوشسيزميةأمثلة : (17-9)الشكل

.ال تظهر أي سطوح تطبق لذا يمكن اعتبارها مشوشة( b. )تطبق ملتوية



Figure (9-18):Chaotic seismic facies unit, interpreted as oli stostrome deposits 

in the Guadalquivir Basin (Gulf of Cadiz)



إلصغائكم شكراً 


