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  Sedimentary structure التراكیب (البنّیات) الرسوبیة

عادة تدرس وتحلل مكونات الصخور المعدنیة وانسجتھا في المختبر ولكن من االحسن ان تدُرس التراكیب الرسوبیة في 
الحقل وعلى منكشفات الصخور الحاملة لھا ، وتصبح ھذه التراكیب مرئیة في الصخور الرسوبیة بسبب االختالفات 

 الحبیبات في صخر الطبقة او مایسمى بالنسیج الحبیبي . المعدنیة او من طریقة وضع وترتیبالموضعیة في المكونات 

وتتحذ معظم الصحور الرسوبیة اشكاالً داخلیة وسطحیة معینة ومختلفة ویمكن مشاھدتھا بالعین المجردة ، وتتم دراستھا 
، على على المكاشف الصخریة مباشرًة او من خالل اللباب الصخري المأخوذة من االبار المحفورة في اعماق االرض 

 العكس من مكونات الصخور المعدنیة وانسجتھا تدرس وتحلل في المختبر .

 -للتراكیب الرسوبیة اھمیة كبیرة منھا :

  ومكانة التیار اتجاھھ .تظھر التأریخ الجیولوجي للطبقة او الجسم الصخري المراد دراستھ من حیث شدة 

 . اعطاء فكرة عامة عن اصل المصدر المجھز للرسوبیات 

 . اعطاء بعض الدالئل عن بیئة الترسیب 

  استخدام التراكیب الرسوبیة الموجھة في عمل خرائط البیئات القدیمة وتحدید المنحدرات القدیمة واتجاھات الصخور
 الرسوبیة .

 -وضعت عدة تصانیف للتراكیب الرسوبیة وعلى اسس مختلفة منھا :

  تصنیف العالم(Krumbein , 1962) اساساً على وقت التكوین للتركیب الرسوبي فیما اذا كان اثناء  الذي یعتمد
 .    [ synegentic  &  Epigentic]عملیة الترسیب او بعدھا 

 صنف العالمان [Congbear  &  Crook , 1966 ] . التراكیب الرسوبیة على اساس شكلھا وابعادھا 

  صنف العالم(Gold , 1967)  التراكیب الرسوبیة على اساس طریقة تكوینھا مثل التراكیب الرسوبیة المیكانیكیة
 والتراكیب الرسوبیة الحیاتیة .

  صنف العالم(Peti John , 1975)  التراكیب الرسوبیة على عاملین ھما االصل والشكل حیث صنف المجامیع
 .  الكبیرة على اساس االصل والتراكیب الصخریة على اساس الشكل

  یعتبر تصنیف العالم سلي(Selley , 1976)  الحدیثة استخداماً والذي اعتمد للتراكیب الرسوبیة من اكثر التصانیف
الرسوبیة الى نوعین تراكیب رسوبیة اولیة (فیزیائیة)  وقت الترسیب او بعده حیث قسم التراكیبعلى الشكل في 

 وتراكیب رسوبیة ثانویة (كیمیاویة) .
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البنّیات الرسوبیة االولیة تتشكل وتتكون اثناء الترسیب وتكون نتیجة العملیات الفیزیاویة وتنقسم البنّیات الرسوبیة 
االولیة من حیث النشأه الى بنّیات غیر عضویة مثل التطبق والتطبق المتقاطع والترقق وعالمات النیم والتطبق المطوي 

یویة مثل الجرات والمسالك والحفر واالنفاق واالثار التي تركتھا الحیوانات والھوابط وغیرھا ... وبنّیات عضویة او ح
 على الصخور.

في حین تتشكل البنّیات الرسوبیة الثانویة بعد الترسیب وتكون نتیجة العملیات الكیمیاویة المابعدیة النشأه  
(Diagenetic) عاعیة والزوائد الصخریة وغیرھا . ومن امثلتھا الدرنات والمخروط في مخروط والجیود والدرنات الش 

تكون البنّیات الرسوبیة االولیة ذات اھمیة عظمى باالخص عند علماء الرسوبیات الن من دراستھا یمكن التعرف على 
الظروف السائدة اثناء فترات الترسیب ومن ثم استنتاج بیئات الترسیب وتدل بعض البنّیات الرسوبیة االولیة على اتجاه 

استخدموا البنّیات الرسوبیة  (Peti John , 1962)ي شكلھا ، كذلك فأن كثیر من الباحثین امثال بیتجون التیار الذ
 االولیة الموجھة في عمل خرائط التیارات القدیمة وبالتالي تحدید المنحدرات القدیمة واتجاھات الصخور الرسوبیة . 

 

  Bedding التطبق
تمیز الصخور الرسوبیة عن غیرھا من الصخور االخرى او الطبقیة ترتیب الطبقات وبھا  (Bedding)نعني بالتطبق 

(Barrell , 1917)  حتى اصبح استخدام التعبیر ((الصخور المتطبقة او الطبقیة)) شائع االستعمال كمرادف للتسمیة .
ور الرسوبیة تفتقد خاصیة ((الصخور الرسوبیة)) وتعني نفس الشيء ، على الرغم من ان بعض الرواسب او الصخ

ص والمدملكات  ، واحجار الرمل المصمتة ، والرواھ (Tillite)التطبق الداخلي مثل راسب او صخر الُجَرافة الجلیدي 
واحجار الجیر الشُّعبیة العضویة وبعض احجار الطین ، وكما ُتظھر بعض الصخور الناریة المتدفقة على السطح 

الى انھ باستخدام االشعة السینیة یمكن استقصاء تواجد الترققات في  (Hamblin , 1965)خاصیة التطبق . وقد اشار 
 بعض احجار الرمل المصمتة . كما یصبح التطبق واضح في احجار الطین المجواة . 

الى طبقة الصخر الرسوبي وتستخدم ھذه التسمیات بطریقة متبادلة  (Stratum , bed , layer)وتشیر المصطلحات 
ریباً نفس المقصود وھوتمییز طبقة ما من الطبقات التي تعلوھا او من الطبقات التي تقع تحتھا وذلك بناء على وتعطي تق

الطبقات ماتحتویھ ھذه الطبقة من ممیزات خاصة مثل النسیج والبنّیات الداخلیة واختالف نوعیة صخرھا عن بقیة 
یة عامة عندما نرید االشارة الى جمیع الطبقات كتسم (Strata)االخرى . وفي معظم االحیان نستخدم المصطلح 

ذات سماكة اكبر  (Layers)عندما تكون الطبقات  (Bed)بسماكتھا وانواعھا بدون تمییز ُمَعین . ونستخدم المصطلح 
. وقد ظھرت عدة محاوالت  (Laminae)سم یطلق علیھا رقائق  1سم . وعندما تكون سماكة الطبقات اقل من  1من 

للتطبق مستخدمین عامل السماكة في التقسیم او التمییز بین طبقة واخرى . ومن بین ھذه الدراسات لوضع مقیاس 
  (Payne 1942 ; McKee and Weir , 1953)ابحاث كل من 
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فأنھا قابلة لالنفصال الى وحدات متساویة في السماكة  (Beds)انھ اذا كانت الطبقات  (Pettijohn , 1975)فقد اوضح 
 یطلق علیھا المصطلحات التالیة : عندئذٍ 

  طبقة لوحیة(Flaggy)  سم . 5 -1من 

  طبقة صفائحیة(Slabby)  سم . 60 -5من 

  طبقة كتلیة(Blocky)  سم . 120 -60من 

  طبقة مصمتة(Massive)  سم . 120اكبر من 

 حتى االن . ھو اكثر المقاییس قبوالً واستخداماً  (Ingram , 1954)ولكن المقیاس الذي وضعھ 

 وینص ھذا المقیاس على مایلي :

 

 مقیاس سماكة التطبق       

 
 االسم او المصطلح

 
 السماكة                   

 
 طبقة سمیكة جداً -1
 
 طبقة سمیكة  -2
 
 طبقة متوسطة السمك  -3
 
 طبقة نحیلة السمك  -4
 
 طبقة نحیلة جداً  -5
 
 رقیقة سمیكة -6
 
 رقیقة نحیلة السمك  -7
 

 
 اكبر من متر              

 
              سم 100 -30            
   

 سم 30 -10           
 

 سم 10 -3           
 

 سم 3 -1           
 

 سم 1 -0.3           
 

 سم  0.3اقل من           

 

 )Ingram , 1954(عن :                                         
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تعریف وحدتین ذات اھمیة تكوینیة (نشوئیة) ویطلق على ھاتین الوحدتین الوحدة الرسوبیة  (Otto , 1938)وحاول 
(Sedimentary Unit)  والترقق(Lamination) وعرفت الوحدة الرسوبیة ((بسماكة الراسب الذي ترسب تحت .

ظروف طبیعیة ثابتة اوغیر متغیرة)) ، بمعنى اخر ان الوحدة الرسوبیة ترسبت وتكونت اثناء فترة زمنیة ، عندما كان 
وتتكون  لفترة زمنیة معینة .ومتوسط تدفق سرعة التیار السائد ثابتة ومن ثم رسب بعض متوسط احجام حبیبات سائدة 

وحیث تتواجد وحدة رسوبیة جدیدة عندما یتغیر التیار السائد نتیجة تغییر الظروف الطبیعیة اثناء فترة زمنیة اخرى . 
او مایدعى  (Lamination)لحظات تذبذب تتغیر فیھا سرعة التیار السائد مما ینتج عنھا تكوین الرقائق او الترقق 

والتي تختلف فیھا رقیقة عن رقیقة او طور عن طور  (Apfel , 1938)ا كما عرفھ (Phases)بالمراحل او االطوار 
بأن طبقة الرمل الحاملة  (Pettijohn , 1975)اخر . ونوضح ھنا الفرق بین الوحدة الرسوبیة والترقق ، كما شرحھ 

فظ تقریباً لتطبق متقاطع ھي وحدة رسوبیة ترسبت تحت ظروف واحدة او متشابھة بمعنى ان التیار المرسب كان یحت
بنفس االتجاه والسرعة اثناء فترة الترسیب . بینما یسجل الترقق المتقاطع تذبذبات محلیة في سرعة التیار المرسب 

 كانت سائدة لفترة قصیرة .

 

 

 للتراكیب الرسوبیة  (Selley)تصنیف العالم سلي 

للتراكیب الرسوبیة من اكثر التصانیف الحدیثة استخداماً والذي یعتمد فیھ على  (Selley , 1976)یعتبر تصنیف سلس 
 -حیث قسم التراكیب الرسوبیة الى نوعین :الشكل في وقت الترسیب اوبعده.... 

 -تراكیب رسوبیة اولیة (فیزیاویة) وتراكیب رسوبیة ثانویة (كیمیاویة) :

  Primary (Physical) Sedimentary Structure(الفیزیاویة)  البنّیات (التراكیب) الرسوبیة االولیة -اوالً:

لقد بذل الكثیر من الباحثین الجھد االكبر في تصنیف البنّیات الرسوبیة االولیة الفیزیاویة وذلك لما لھا من اھمیة عظمى 
وھارمس   (Pettijohn  &  Potter , 1964)من معرفة بیئات الترسیب ومن بین ھؤالء الباحثین بیتجون وبوتر 

(Harms , 1982)  وثومسن(Thompson , 1989)  صنفت البنّیات الرسوبیة االولیة الفیزیاویة الى ثالثة .
 بناءاً الى اشكالھا واوقات تشكیلھا ...  (Selley , 1976)مجموعات رئیسیة من قبل العالم سلي 
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  المجموعة االولى : بنّیات قبل الترسیب -1

مشیراً بذلك الى الطبقات الواقعة مباشرة فوق   (Pre- depositional Structure)وھي التي تشكلت قبل الترسیب 
الطبقة الحاملة لھذه البنّیات... وتحدث ھذه البنّیات بین اسطح الطبقات ولذلك یطلق علیھا بنّیات بین الطبقات 

(Interbed)  قات العلویة (والتي تغطیھا) .... وتتكون ھذه المجموعة من قبل ترسیب الطببمعنى انھا تكونت او تشكلت
 Scour)والحت والملىء  (Channels)البنّیات بشكل شامل من اشكال حت او تعریة مثل عدم التوافق وقنوات االنھار 

and fill)  والخطوط(Grooves)  واالبواق(Flutes)  وعالمات االداة(Too lmarks) ات ویشیر علیھا جمیعاً بعالم
 . (Erosional bed forms)اوبیئات القاع.... اما من حیث النشأة فھي بنّیات حت  (Sole marks)القاع 

 

 المجموعة الثانیة : بنّیات اثناء الترسیب  -2

وتتكون ھذه االشكال او البنّیات من  (Syn depositional Structure)تشكل بنّیات ھذه المجموعة اثناء الترسیب 
والتطبق  (Cross- bedding)والتطبق المتقاطع  (Flat- bedding)اشكال طبقیة ترسیبیة مثل التطبق المستوي 

 (Ripple- bedding) النیمي والتطبق (Graded bedding)والتطبق المتدرج  (Massive bedding)المصمت 
النھا  (Depositional feature)ویشار الیھا جمیعاً بمعالم الترسیب  (Cross- lamination)والترقق المتقاطع 
 . (Structure bed form)لذا فھي من حیث النشأة ھي بنّیات بناء  (Intrabed)تتكون داخل الطبقة 

 

 المجموعة الثالثة : بنّیات بعد الترسیب  -3

وتعتبر ھذه البنّیات بنّیات تشویھ حیث   (Post-depositional structure)تتشكل بنّیات ھذه المجموعة بعد الترسیب 
تشكلة تسبب اضطراباً وتمزقاً في كل من بنّیات الحت (بنّیات قبل الترسیب) وبنّیات الترسیب (بنّیات اثناء الترسیب) الم

 الي .... بین وداخل الطبقات على التو

 Convolute)لتصفح الملفوف او المطوي وا (Slides)واالنزالقات  (Slumps)وتشمل ھذه البنّیات الھوابط 
lamination)  والتطبق المطوي او الملفوف(Convolute bedding)  وبنّیات الثقل او الحمل(Load structure) 

 . (Deformational bed Forms).... لذا فھي من حیث النشأة ھي بنّیات تشویھ 

السابقة وذلك الختالف ضمن المجموعات الثالثة ادخالھا  ھناك مجموعة اخرى من البنّیات والتي ال تنسجم وال یمكن
انواعھا والختالف نشأة كل نوع منھا ایضاً .... لذلك یطلق على ھذه المجموعة مجموعة البنّیات المتنوعة 

(Miscellaneous structure)  مشیرین بذلك الى االختالف في اصل نشأة كل نوع من انواعھا مثل بنّیات اثار
 ات قواطع الرمل وبنّیة الملح الكاذبة والبنّیات الرسوبیة الحیویة .المطر وبنیّ 
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 المجموعة             

 
 امثلة                       

 
 اصل النشأة    

 
 
 
 
 ات قبل الترسیب (بین الطبقات)بنیّ  -1

           

 
 Unconformityعدم التوافق  -1
 Channelsالقنوات  -2
 Scors & Fillالغرف والملىء  -3
 Sole marksعالمات القاع  -4

 Groove Markعالمات التخطیط  -أ   
 Tluteعالمات االبواق  -ب  
   Toolعالمات االداة  -ج  

 
 
 
 

 بنّیات حت بشكل عام    

 
 
 
 
 بنّیات اثناء الترسیب (داخل الطبقات) -2
 

 
 Massive beddingالتطبق المصمت  -1
 Flat beddingالتطبق المستوي  -2
 Laminated beddingالتطبق المترقق  -3
 Graded beddingالتطبق المتدرج  -4
 Cross- beddingالتطبق المتقاطع  -5
 النیمي والترقق المتقاطعالتطبق  -6

Ripple bedding & Cross Lamination           
 

 
 
 
 

 بنّیات بناء بشكل عام    

 
 
 

 بنّیات بعد الترسیب  -3
 (بنّیات تشویھ بین وداخل الطبقات)

 
 Load structureبنّیات طوابع الثقل  -1
  Pseudo nodulesالدرنات الكاذبة  -2
 Convolute beddingالتطبق الملفوف او المطوي  -3
 Convolute Lamination الترقق المطوي  -4
 Slump & Slideالھوابط واالنزالقات  -5
 

 
 
 
 بنّیات تشویھ بشكل عام 

 
 
 
  بنّیات متنوعة -4
 
 

 
 بنّیات اثار المطر  -1
 بنّیات قواطع الرمل  -2
 بنّیة الملح الكاذبة -4
 بنّیات الرسوبیة الحیویة  -4
 البنّیات الشقوق المختلفة  -5
 

 
 
 
  ??        

 

 (Selley , 1976)تصنیف البنّیات الرسوبیة االولیة (الفیزیاویة) 
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