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   Stratigraphy الطبقات علم

ــ عل والرياح المياه بواسطة ترسبت والتي المتطبقة  الصخور تتابع بدراسة الطبقات علم يختص   طبقات هيئة ىــــ

 ومضاهاتها ترسيبها وقت تعيش كانت التي الحية الكائنات بقايا نــم ماتحتويه ودراسة االخرى فيها الواحدة تعلو

 -: هي الطبقات علم اساسيات اهم من.... المختلفة واالقاليم المناطق في

   Stratigraphic Columu          الطبقي العمود دراسة . 1

              Stratigraphic Units الطبقية الوحدات انواع . 2

            Stratigraphic Relationship الطبقية العالقات . 3

         Stratigraphic Eniveroments التراسيب بيئات . 4

 ... المتحجرات وعلم الرسوبيه والصخور  التأريخيةبالجيولوجية  قوية  عالقة الطبقات ولعلم

 

    -: Stratigraphic Columu الطبقي  العمود (1

 

  عن المعلومات هذه ى ـــعل  الحصول  ويتم الطبقات لعلم االساسية المادة الرسوبيه الصخور تعتبر       

 واالبار والمناجم المقالع طريقعـــن   لسطحية( والمعلومات تحت ا out cropsالمكاشف السطحية ) 

 ... الجوفية والمياه النفط عن بحثا   حفرت التي

  من الهائل الكم ى ــــــــعل دليل  وهذه السطح على مكشوفة الرسوبية الصخور من 2كم مليون 40 من اكثر هناك

  مثال  المعلومات ن ــم هائل كم اعطتنا الحفر عمليات فأن كذلك...الطبقات لعلماء  منها استحصلت التي المعلومات

  كل الرسوبيات من ميل الف  45 حوالي اعطتنا لوحدها  الشمالية امريكا في النفطية االبار  حفر المثال سبيل على

 تقديمه ايمكنــــم احسن ويستخلص العديده المعلومات هذه ويوحد يجمع ان الطبقات علماء واجبات ومن...  عام

  قبل  نــــم خطوات ثالثة الى تحتاج المعلومات هذه وتوحيد جمع ان.  االرض علم   في جديده علمية  اضافات من

 -: هي الطبقات عالم

 . الجيولوجية الناحية نــم معرفتها يراد منطقة لكل  الطبقي العمود تكّون التي الرسوبيه للصخور تتابع دراسة  -أ

  دراسات يــف مفيده تكون ان يجب الوحدات وهذه واضحة وحدات الى ويجزأ الطبقي العمود يقسم ان يجب  -ب

 .كالمضاهاة اخرى طبقية

  التسلسل تحديد  يجب بمعنى الجيولوجي التأريخ  نـم الحقيقية مواقعها الى الوحدات هذه وارجاع تنسيب يجب -ج

 .الحياة وتطور الجيولوجية لالحداث التأريخي
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   -: Stratigraohic Units الوحــدات الطباقية    -2

 -: االتي وتشمل معينة اسس على وتصنيفها تشخيصها يعتمد انواع على الطبقية الوحدات تشمل         

 . (Rock Units) الصخارية بالوحدات ىـوتسم(  Lithostratigraphic Units)  ةــــــصخاري طباقية وحدات .أ

 .الحياتية بالوحدات وتسمى( Biostratigraphic Units) حياتية طباقية وحدات .ب

 .(Time- stratigraphic Units)  وحدات طباقيــــة زمنيـــــــة   -ج

 (الزمنية الوحدة) الجيولوجية  الزمنية ةالوحــــــــــــد يــوه الطباقية بالوحدات عالقة لها رابعة وحدات وهناك

(Geologic Time Scale .) 

 

  على الطبقي العمود  او القشره صخور  تقسيم ي ــــوه -: Lithostratigraphic Units  الصخارية الوحدات( أ

  الصخري كالتكوين للعيان  ة ــــــــــالواضح الصفات بالفيزياوية والمقصود الفيزياوية  الصخريه الصفات اساس

 ... وغيرها الحبيبات حجم, 

ــ وه...الطباقي التقسيم يــف االساسية الوحدة هو( Formation) التكوين يعتبر  صفات  ذات صخرية وحدة يـــــ

  طفلل اصخور ن ــــع وتميزها ورمليه جيريه صخور تعاقب هناك يكون كأن متكرره صفات او متميزه صخرية

 ..تحتها او فوقها تقع مثال  

ــ م اعلى صخرية وحدة وهي( Group) بالمجموعة مايعرف هناك كذلك   وال الطباقي التقسيم في التكوين نـــــــ

ــ الزم مفهوم تحديدها في يدخل ــ المجموع  تشمل...  الجيولوجي نـــ   فيزياوية صفات تجمعها اكثر او تكوينين ةـــ

 ..تكاوين 9 وتشمل( Kirkuk Group) كركوك مجموعة مثل مشتركه

  اجزاء نـع تميزه فيزياوية بصفات متازوت التكوين ن ـــــم اصغر  صخريه وحدات يــ وه( Member) العضو•

 .والسمك الحجم ناحية من خاصه شروط  هناك توجد وال االخرى التكوين

 االخرى الفيزياوية بالصفات تمييزها يمكن والتي الصخور تعاقب في صخرية وحدة اصغر هي( Bed) الطبقه•

  وعبارة الصخرية وصفاتها يــــجغراف موقع نـــم اسمها يشتقو.  تحتها والتي منها اعلى يــــــالت الطبقات عن

 .   Gradner Limestone bed مثل طبقة

 (.  Lentil) والعدسة( Tongue) اللسان مثال   االعضاء او  التكوين في  خاصه اشكال هناك•

ــ وح ضمن( والتكوينا العضو) الصخرية للوحدة امتداد هو اللسان  تكوين او اخر عضو) مختلفة صخرية دةــــــ

 .واحد جانب في حناتالس تغيير نتيجة( اخر

ــ اخ صخري جسم ضمن الجانبيات حافتها تنتهي تكوين او( عضو) صخري جسم هو العدسة اما   عنه مختلف رـ

 ..الليثولوجي التركيب في
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 -: كاالتي االصغر الى االكبر  من بالترتيب الصخرية الوحدات تقسيمات تلخيص ويمكن

 االكبر                                   Group      المجموعة     

       Formation التكوين     

   Member       العضو     

 Bed               الطبقة     

            Tongue اللسان     

 االصغر                          Lentil             العدسة     

 

 -: طريقتان فهناك استخداما    االكثر الوحدة التكوين تسمية اما

 من بالقرب او فيه يظهر الذي   الجغرافي الموقع  الى يشير الولا االسم... مقاطع ثالثة من يتكون االسم -: االولى

ــ تكوي عباره  اضافة الثالث المقطع...متميزه كانت اذا  الصخرية الصفة الى الثاني المقطع... التكوين   مثال... نــــ

 -: االتي المثال يوضح االنكليزية وباللغة الجيري عقره تكوين ذلك على

Aqra Limeston Formation)) 0))   عقره (Aqra )عـــــــالموق حيث العراق شمال عقره مدينة الى  يشير  

 .  الجغرافي

 .  للتكوين المميزه الليثولوجيه   الصفه الى يشير( Limeston) جيريه

 .  الصخرية  الوحدة( Formation) تكوين

 الثاني والمقطع ي ـــــــالجغراف  الموقع الى يشير االول االسم.  فقط مقطعين من متكونة الثانية الطريقة -: الثانية

 االول المقطع(  Kolosh Formation) كولوش تكوين مثال... الصخرية الصفة  الى االشارة دون تكوين عباره

(Kolosh )تكوين عباره الثاني والمقطع كولوش في الجغرافي الموقع الى يشير (Formation .) 

ــ ويمك...  صفات  مجموعة على بل سائدة صخرية صفه هناك تكون ال عندما الطريقة هذه تستخدم   اختصار نــــ

 ...  Fm.  او  .Fn ب  Formation كلمة

  عباره يــــــوالثان الجغرافي الموقع االول مقطعين.... الطريقة بنفس هي( Group) المجموعة  تسمية فأن كذلك

ــ مجموع كلمة اضافة  ثم الجغرافي الموقع(  (Kirkuk Group كركوك مجموعة مثل Group مجموعة   ةــــــــــ

(Group ..) 
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  ن ـــــم مختلفة  انواع بينها فيما يوجد طبقات ةـــــــمجموع -: Biostratigraphic Units الحياتية الوحدات( ب

 بأنها وتعرف... الحياتي الطباقي التصنيف يـــــف االساسية  العامة الوحدة هي( Zone) النطاق ويعتبر.االحافيير

 تعطي المتحجرات هذه احد وان متحجرات مجموعة او متحجر بوجود تتميز صخرية طبقات مجموعة او طبقة

 . النطاق اسم

 -: نوعين الى الحياتية االنطقة تقسم

 مشتركة المتحجرات نــم مجموعة بوجود تتميز طبقات مجموعة -: Assemblage Zone  التجمع نطاق  -1

...  منها لكل الحياتي المدى ىــــــــال  النظر بدون غيرها عن الطبقات هذه بها تتميز المتحجرات من تجمعا   تشكل

 .  المتحجرات احد او المتحجرات مجموعة بأسم النطاق ويسمى

( Species) لنوع   الكلي المدى تمثل التي الطبقات  نـــــــــــم مجموعة هي -: Range Zone المدى نطاق  -2

 الطبقات حدود تحديد يتعين التي االحفورة  اسم نـــم اسمها الوحدة هذه وتكتب االحافيير من( Genus) جنس او

 ..  بواسطتها

 

( Chronostratigraphic) ايضا   وتسمى -:   Time- stratigraphic Units الزمنيه الطباقية الوحدات -ج 

  فتره يــ ف صخري ترسيب منها كل تمثل وحدات الى الصخور  تقسيم عن عباره  وهي الطباقية الزمنية الوحدات

  الصخور  مجموعة يــتعن( Cambrain System) الكامبري النظام نقول عندما فمثال  ...   الجيولوجي الزمن من

  االساسية دةـــــوالوح(  Cambrain Period)  الكامبري العصر هو الجيولوجي الزمن  من فتره خالل المترسبه

 ( System) النظام هي

 -: الى الزمنية الطباقية الوحدات تقسم

 بالعصر المعروف الجيولوجي ي ـــالزمن المدى خالل تكونت الصخور من طبقات هي -( :System)   النظام •

(Period..)الزمنية الطباقية الوحدات تصنيف في معروفة وحده اكثر  وهي . 

 بالحين المعروف الجيولوجي ي ــــــالزمن المدى خالل تكونت الصخور من طبقات هي -( :Series)  السلسلة •

(Epoch .) 

  بالعمر المعروف الجيولوجي ي ـــــــالزمن المدى خالل تكونت الصخور من طبقات هي -( :Stage)  المرحلة •

 .العملية الطباقية الزمنية  الوحدات اهم من وهي(... Age(   )االون)
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 -: كاالتي الجيولوجي الزمن وحدات من ومايقابلها الطباقية الزمنية الوحدات بين العالقات تلخيص يمكن

 

 جيولوجية  زمنية وحدات                        صخرية زمنية وحدات

Eonothem                                             االبد Eon  

Erathem                                               الحقبEra 

System العصر                                         النظامPeriod 

 Series  الحين                                        السلسلةEpoch               

 Stage  العمر                              المرحلة Age  

 

  ان سوى  Eonothem  , Erathem نـــــــم  كل على معربه كلمة اي الجيولوجين العرب يطلق لم -: مالحظة

ــ ه جيولوجية زمنية فترة خالل المتكونه الصخور مجموعة بأنها تعرف( Eonothem) االولى (  Eon) االبد يـ

ــ عل(  Erathem) والثانية  (.Era) الحقب يــــــــه جيولوجية زمنية فترة  خالل المتكونة الصخور  مجموعة ىـــ

 

    -:  Stratigraphic Relationship  الطبقية العالقات (2

 

 -: على مباشرة بصوره الطبقات بين العالقة تعتمد   

 .فيها الموجودة والمعادن الرسوبية الصخور تكوين طريقة - 1

 ( .Fessilis) المتحجرات وجود -2

 -:  وهي عليها التعرف من البد الطبقية العالقات بموضوع عالقة  لها التي المصطلحات بعض هناك

Lithosome  :-  مع تتداخل والتي الصخرية الصفات منتظمة طبقات من اساسا   تتكون صخرية كتل عن عباره 

 . مختلفة( ليثولوجية) صخرية صفات وذات لها مجاوره صخرية كتل

Biosome :- ــ م واحد نوع على احتوى  اذا  الصخرية الطبقات او الكتل على وتطلق الحياتية الكتلة وتسمى   نـــ

 المتحجرات .

Diastem :- تكون والتي الطبقات ترسيب يـــــــــف بسيط انقطاع على  1917 سنة بازيل العالم  اطلقه مصطلح 

 طويلة لفترة الترسيب عدم   كان اذا اــــــام..  جدا   قصيره زمنية فترة ويمثل البحرية البيئة في والموجودة متوازية

ــ يمك فال معين( Formation) جيولوجي تكوين كأختفاء   ترسيب الن "Diastem"  مصطلح عليه نطلق ان  نـــ

 . جدا   طويلة زمنية فترة يحتاج جيولوجي تكوين
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 " "  Shape , Classification Of Lithosome -:  المتداخله المجاميع وتصانيف اشكال

ــ المتداخل  المجموعة شكل  ان          بالمجموعة  بعالقته تتحدد( Lithosome) المسماه  دةـــالواح  الصخرية ةـــــ

 ...   المجاورة المجموعة  عن بمعزل الواحدة المجموعة شكل تحديد يمكن ال اي المجاورة

  -: اساس  على التصنيف يكون قد

 

 .. ويشمل الهندسي الشكل

                          المنشورية االشكال           الصفائحية االشكال 

   العدسية االشكال            الشريطية االشكال 

 . الوتدية االشكال            الفضائية  االشكال 

 

 .. التكوين اصل اساس على التصنيف 

 ( . Reef) صخرية شعاب او حواجز ااشكال 

 ( .Bar) رملية جزر 

 (.Bank) االرتفاع واطئة حواجز 

 ( . Channel) قناتية اشكال 

 

 ...  يلي كما  السمك/  العرض نسبة اساس على التصنيف 

   1/1000 من اكبر السمك/  العرض نسبة غطائية  اشكال       

 1/1000  – 1/50  من السمك/  العرض نسبة صفائحية اشكال      

  1/50 –  1/5 من السمك/  العرض نسبة منشورية اشكال      

 1/5  من اقل السمك/  العرض نسبة شريطية اشكال     
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