الجيولوجيا االقتصادية

الجزء الرابع (المياه السطحية)

الدكتورة الهام اللنقاوي

الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريــب
كليـة التربيـة األساسيـة
قسـم العلـوم-الجيولوجيـا

الجيولوجيـا االقتصاديـة

الجزء الرابع
المياه السطحية

أستاذ المقرر
الدكتورة الهـــام اللنقـــاوي

Page 1 of 12

الجيولوجيا االقتصادية

الجزء الرابع (المياه السطحية)

الدكتورة الهام اللنقاوي

المياه السطحية
Surface Water

الغالف المائي Hydrosphere

يطلق اسم الغالف الماايي للاج جميال الميااط الطبيعياة التاي طغطاي ساطا اليارو األرتاية وحاي طتميا ب ركاة
مستمرو غير منتهية .مجموع المياط للج سطا األرض يعتبر حايل جادا ويقادر ب اوالي  1.36بلياو كيلاومتر
ميعب ،وحو يغطي حاوالي  %71ما اليارو األرتاية .النسابة العظماج ما الميااط التاي يعامل لليهاا الغاالف
المايي والتي طقدر ب اوالي  )Earth( %97.2إلاج حاوالي  )Geology today( %97.5طوجاد للاج حيئاة ب اار
وم يطات ،أما النسبة الباقية منها والتي طساوي  %2.8أو  %2.5فتتواجاد للاج حيئاة ب يارات مال اة ول باة
وأنهار وكتل جليدية قارية وماء جوفي وبخار ماء لالق بالتربة أو بالغالف الجوي .مل العلام با

حا ط النساب

قليلة جدا خاصة للمياط األرتية لينها ط توي للج كميات حايلة م المياط .وحي طعتبار للاج جرجاة لالياة ما
األحمية خاصة ألنها باإلتافة إلج إمداج الياينات ال ية بالمياط الع بة الالزمة لل ياو ف نها المساوو األو لا
لملية ن ت وطعييل التضاريس السط ية المختلفة ليوكب األرض.
معظم بخار الماء العالق بالجو وال ي يعيل لنا بالنهاية الس ب واألمطار مصدرط الرييسي حو الب ار
والم يطات العاسعة التي طغطي كوكب األرض .ل لك فإ الب ار والم يطات للج جرجة لالية م األحمية
خاصة بت في جورو الماء في الطبيعة .باإلتافة إلج أنها ط توي للج  % 3.5م وزنها للج األمالح
األساسية ال ايبة ويعيل كلوريد الصوجيوم  % 77.7م مجموع األمالح ال ايبة.
وأيضا إ ال ركة الدايمة المستمرو للب ار والم يطات طسااحم فاي خلاق مظااحر الطقاس المختلفاة حاو العاالم
وأيضااا طمااد اإلنسااا بالغ ا اء ومصاااجر اقتصاااجية كاياارو .وطعااوج ال ركااة المسااتمرو للم يطااات والب ااار أو
خاتالف جرجااة حاارارو العامس للااج الياارو األرتااية مماا يااوجي إلااج اخااتالف جرجاة حاارارو اليتاال الهواييااة
المالمسة لمياط الب ار والم يطات ،وثانيا لجاذبية القمر والعمس التي طوجي إلج حصو ظاحرو المد والج ر،
وأخيرا بسبب جورا األرض حو نفسها.
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دورة الماء في الطبيعة Hydrologic Cycle

كما ذكرنا با الغالف المايي يعتبر في حركة جايمة مستمرو للاج ساطا األرض وحاو ماا يسامج بادورو المااء
بالطبيعة ( .)Hydrologic Cycleوجورو الماء في الطبيعة ما حي إ جورو متصلة مغلقاة وغيار منتهياة ل ركاة
المياط التي طعتمد بصورو أساسية للج الطاقة العمسية ،وحيث ييو الغالف الجوي حاو حلقاة الوصال المهماة
بااي الم يطااات و القااارات .وطناادرر تاام جورو الماااء فااي الطبيعااة لاادو لمليااات طسااالد للااج طلااك ال ركااة
المسااتمرو وطااوجي إلااج رجااوع الماااء ماارو أخاارى إلااج مصاادرط األساسااي الاا ي ابتاادأ مناا أ وحااو الب ااار
والم يطات.

شكل يوضح دورة الماء في الطبيعة والعمليات المصاحبة لها

العمليات المصاحبة لدورة الماء في الطبيعة-:
 .1التبخير . Evaporation
طباادأ جورو الماااء بعمليااة طبخاار الماااء الموجااوج تاام الب ااار والم يطااات (المصاادر األساسااي للمياااط) والماااء
الموجوج للج القارات بعيل ب يرات ،وأنهار ،ومياط مصاحبة للتربة ،وغيرحاا ما المصااجر الطبيعياة وغيار
الطبيعية بواسطة ال رارو القاجماة ما العامس .وحناا يت او المااء ما ال الاة الساايلة إلاج ال الاة الغازياة .ثام
ي مل الهواء ذلك البخاار المتعايل إلاج مساافات عاساعة حتاج طبادأ العملياة المعقادو التاي طعايل السا ب ،وحاي
طعتمد للج جرجة ال رارو والضغط الجوي والرطوبة الجوية للجو.
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 .2التكثيف . Condensation
بعد انتقا بخار الماء إلج طبقات جوية بارجو يبدأ ح ا البخار بالتياف أي الت و م ال الة الغازية إلج ال الاة
السايلة أو الصلبة لتعييل الس ب المختلفاة .ثام طنتقال حا ط السا ب إلاج منااطق مختلفاة التمااجا للاج جرجاات
ال رارو ،اطجاط الريا ،وجرجات الضغط الجوي.
 .3سقوط المطر . Precipitation
طنتقل الس ب إلج مناطق أخرى خال مسافات عاسعة ولندما طصل إلج مرحلة التعبل طهطل ميونات الس ب
للج حيئة مطر أو جليد أو بَ َر ْج .لند حطو المطر للج الب ار و الم يطات طنتهي جورو ح ا الماء ،ولند
طبخيرط مرو أخرى طبدأ الدورو م جديد .أما لندما يسقط المطر للج المناطق القارية فيسلك لدو مسالك حتج
يصل بالنهاية إلج الم يطات والب ار .ويعتمد مسلك الماء للج لدو لوامل منها :الطقس ،التضاريس ،وجوج
الغطاء النباطي ،وطبيعة الصخور الميونة للقعرو األرتية .لملية التسرب والجريا السط ي طعتمد للج ما
يلي-:
 .1كمية األمطار والمدو التي حطلت بها األمطار.
 .2حالة التربة قبل سقوط المطر (جافة أو رطبة).
 .3نسيج التربة حل حو مسامي أو مضغوط.
 .4جرجة ميل السطا.
ل لك فإ المطر بعد سقوط يسلك المسالك التالية-:
أ .التسرب ).(Infiltration
طتغلغل مياط األمطار إلج جاخل األرض م خال المسامات والعقوق أو ب ركة رأسية إلج األسفل ،وما ثام
ب ركة جانبية حتج طصل إلج المياط الجوفية وم ثم إلج الب ار والب يرات والم يطات .ويعتمد معد التسرب
(معد امتصاص التربة للماء  )Infiltration Capacityللج كمية األمطار والمدو التي حطلت فيها األمطار ،و
حالة الجفاف والرطوبة للترباة قبال ساقوط المطار ،ونسايج الترباة حال حاو مساامي أو مضاغوط ،وجرجاة ميال
السطا ،وجرجة كاافة الغطاء نباطي .فعندما طيو التربة رطبة قبل سقوط المطر ،أي ط توي التربة للج نسبة
م الماء م صور بي حبيباطها ،حنا يقل معاد التسارب بوقات أقال ما الترباة التاي طياو بصاورو جافاة قبال
سقوط المطر .أما كلما كانت التربة مسامية كانت جرجاة التسارب لالياة والعياس صا يا للترباة المضاغوطة.
أما جرجة ميل الساطا وكاافاة الغطااء النبااطي فتتناساب ليسايا مال جرجاة التسارب .لنادما يياو معاد الميال
منخفضا ي اج مع معد التسرب للماء ،ولندما ييو معد الميل عديد فهاو ياوجي إلاج طقليال جرجاة التسارب
للماء.
كاافة الغطاء النباطي طقلل الفرصة أمام المااء للتسارب إلاج مساتوى المااء الجاوفي أل النباطاات بإميانهاا حجا
الماء للج السطا ،واليمياة التاي طتسارب طمتصاها جا ور النباطاات لالساتفاجو منهاا فاي لملياة البنااء الضاويي.
وي جاج طسرب الماء كلما كا المطر عديدا والمدو التي حطل بها طيو للج فترات زمنية طويلة ،لي في حا ط
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يجب أ نغفل ل جور معد امتصاص التربة للماء ولالقت مل جرجة التسرب .فالتسارب ينتهاي أو

يقف لندما طصل التربة لدرجة التعبل التي طعتمد للاج جرجاة مساامية الترباة ،وحناا يا طي جور المسالك الاااني
وحو الجريا السط ي.
ب .الجريان السطحي ).(Surface Runoff
لندما ييو معد سقوط المطر أللاج ما معاد ا متصااص للترباة بالتاالي يجاري المااء للاج الساطا حتاج
يصل إلج الم يطات و الب ار بد ما التغلغال أو التسارب إلاج جاخال األرض .وأيضاا يعتماد معاد الجرياا
السااط ي للااج العواماال السااابقة وحااي :كميااة األمطااار والماادو التااي حطلاات فيهااا األمطااار ،و حالااة الجفاااف
والرطوبة للتربة قبل سقوط المطر ،ونسيج التربة حل حو مساامي أو مضاغوط ،وجرجاة ميال الساطا ،وكاافاة
الغطاء النباطي.
ل لك يقل معد الجريا السط ي في حالة سقوط المطر للج أرض منبسطة أو قليلة ا ن دار ،ونسايج الترباة
مسامي أو مضغوط ،أل ماء المطر إما سوف يتسرب إلج باط األرض فاي حالاة الترباة المساامية أو ساوف
يتجمل للج السطا في حالة التربة المضغوطة .وأيضا تم اإلطار نفس يقل معد الجريا الساط ي للمااء
سواء كا الغطاء النباطي معدوما ،أو قليل الياافة ،أو كايفا.
لي ي جاج معد الجريا السط ي للماء كلما زاج ميل السطا الخارجي لألرض في كل ال ا ت ساواء الترباة
مسامية أو مضغوطة .وأيضا ي جاج معد الجريا السط ي للماء كلما كا المطر عديدا والمدو التي حطل بها
طيو للج فترات زمنية طويلة خاصة لندما ييو ميل السطا لالي والغطاء النباطي معدوم إلج قليل الياافة.
جريااا الماااء للااج سااطا األرض يااوجي بالنهايااة إلااج وجااوج التجمعااات الماييااة فااي المناااطق المنخفضااة م ا
األرض مال األحواض ،وأيضا جريا الماء الموقت في مجاري السيو خاصة فاي المنااطق الجافاة أو العاب
جافة .كما ي دث أيضا في ح ط المناطق الجافة أو العب جافة انجراف للتربة السط ية بسبب قلة أو لدم وجوج
الغطاء النباطي ،وطجمل ح ط الرواسب للج قااع المنخفضاات أو قيعاا السايو أو للاج عايل ماراوح طرسايبية
للج جوانب المناطق الجبلية بعاد انقطااع المطار .أماا فاي المنااطق المعتدلاة فجرياا المااء ياوجي إلاج ارطفااع
منسوب األنهار والب يرات الدايمة ألن مصدر طغ يتها.
ومعظم الماء المتسرب إلج جاخل األرض أو الجاري للج سطا األرض يعوج مرو أخرى إلج الغالف الجوي
للج حيئة بخار ماء بواسطة لملية التبخر ،وبعض األخر يصل إلج الب ار والم يطات للج حيئة مياط
بواسطة المياط الجوفية أو األنهار والسيو  .لي نسبة بسيطة طعوج مرو أخرى إلج الغالف الجوي للج حيئة
بخار ماء لي ل طريق النبات.
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ج .النتح ).(Transpiration
طقوم النباطات بامتصاص الماء المتسرب إلج جاخل التربة لالستفاجو من بعملية البناء الضويي ،وم ثم ط ريرط
للج حيئة بخار ماء .فمعد النتا يعتمد للج جرجة كاافة الغطاء النباطي ،فيلما زاجت كاافة الغطاء النباطي زاج
معد امتصاص الماء المتسرب إلج طبقات التربة مما يوجي إلج زياجو معد النتا .ومعد الناتا أيضاا يعتماد
للج كمية الضوء أي لدج سالات النهار واختالفها بي فصو السنة.
ويعتمد النتا أيضا للج نوع الغطاء النباطي ،ماال كل سنة يستطيل حقل م الم اصيل ال رالية أ ينتج طبقة
م الماء بعمق  60سنتيمتر طقريبا طغطي ال قل ب جمع بواسطة لملياة الناتا ،ليا الغاباات طناتج تاعف حا ط
اليمية م الماء خال السنة الواحدو.
أوال :المياه السطحية (الجارية) Running Water

حي المياط التي طجري للج سطا األرض للي حيئة أنهار متخ و طريقها مال ان ادار األرض حتاج طصال إلاج
الب يرات والب ار والم يطات .ويعتمد اإلنسا للج األنهار ألنها مصدر مهم للطاقاة ،والترحاا  ،وال رالاة.
واألنهار لبارو ل جريا الماء للج سطا األرض جاخل قنوات م دجو ذات أحجام مختلفاة ما حياث العماق
والعرض والطو  .وطختلف األعيا النهرية التمااجا للاج طبيعاة التضااريس األرتاية وطوجاد أعايا كايارو
أحمهااا العاايل العااجيري والعاايل العااعالي والعاايل المسااتطيل والعاايل العااعري .باإلتااافة إلااج ذلااك طختلااف
التضاريس األرتية والطبيعة جريا النهار والمميا ات الفي يايياة لألنهاار ولملياات الن ات والترسايب للاج
المرحلة التي وصل إليها النهر في التطاور .فاي المراحال األولاج لتعايل النهار لااجو يعارف بهاا ب نهاا مرحلاة
العباب ،ثم طليها مراحل النضور البدايية واألخيرو ،ثم بالنهاية مرحلة اليهولة.

شكل يوضح االختالف الناتج بشكل المجاري النهرية اعتمادا على طبيعة األرض وطبوغرافيتها ،وايضا يوضح األهمية االقتصادية لكا
شكل من االنهار
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أنواع التدفق المائي ضمن األنهار الجارية-:
 .1التدفق الصفحي . Laminar Flow
لبارو ل جريا ذرات المااء بعايل خطاوط مساتقيمة ثابتاة فاي اطجااط مجارى النهار ما جو أ ي صال لهاا
م ر أو خلط .وي دث ح ا النوع ما التادفق لنادما طياو سارلة جرياا المااء قليلاة جادا خاال مجارى ماايي
أملس.
 .2التدفق المضطرب (الدوامي) . Turbulant Flow
لبارو لا جرياا ذرات المااء بعايل مضاطرب متغيار متعااكس ا طجااط ملتفاا بعايل جواماة .وي ادث التادفق
المضطرب لندما ط جاج سرلة الماء أو لندما يصبا المجرى النهاري خعا  .وحا ا الناوع ما التادفق يعتبار
العامل األساسي لن ت المجاري المايية ،وأيضا في حمل الفتات الصخري المتعادج ال جاوم إلاج أمااك أخاري
باطجاط مجرى النهر.
مراحل تطور األنهار في الطبيعة بسبب االختالف بين التدفق الصفحي والمضطرب-:
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كيف تتكون التعرجات النهرية والبحيرات الهاللية وأثرها على إقتصاد الدول:
ط ور النهر م مرحلة النضج إلج مرحلة اليهولة بواسطة التعرية والترسيب مل مرور الوقت والتي طوجي
إلج طعيل طعرجات نهرية كبيرو جدا وطغير في جيومورفولوجية السطا .لند حركة الماء خال المجرى
المايي بعيل متعرر طتغير سرلة الماء وطيو أللج تم المواقل المدو لليها طعرية (طدفق مضطرب) في
العيل المرفق والمناطق المواجهة لها طيو سرلة الماء اقل بياير (طدفق صف ي) ي دث طرسيب .ماذا لو
أرجنا ط ويل المنطقة الج منطقة سينية أو زرالية؟ ماذا سوف ي صل بالمستقبل بسبب لمليات التعرية
والترسيب الناعئة مل مرور الوقت؟؟

شكل يوضح مراحل التعرية والترسيب لألنهار

مراحل تشكل البحيرات الهاللية
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أنواع الحمولة النهرية-:
طنقل األنهار حمولتها م المواج المن وطة (الفتات الصخري) للج األعيا التالية-:
 .1الحمولة الذائبة . Dissolved Load
وحي طعمل جميل المعاج ال ايبة التي نتجت بسبب التجوية الييميايية للصخور الميعوفة للج سطا األرض.
وحي طتضم

كربونات اليالسيوم وأكسيد السيلييو

وكربونات البوطاسيوم المايية وكبريتات اليالسيوم

وكلوريد الصوجيوم وكلوريد المغنيسيوم وأمالح م ابة أخرى .وح ط ال مولة

طرى بالعي لي ط دج كمياطها

بواسطة التجارب الجيوكيميايية .طترسب ح ط ال مولة تم الب ار بعد وصو مياط األنهار واختالطها مل
الب ار ،وطيو طريقة الترسيب إما كيميايية أو كيميايية لضوية .والبعض منها يترسب تم األنهار بطرق
كيميايية لضوية ل طريق طيوي لولو المياط الع بة وأيضا امتصاصها م قبل الياينات لبناء حياكلها
الداخلية والخارجية.
 .2الحمولة العالقة . Suspended Load
وحج الفتات الصخري الم مو بالماء فوق قاع النهر .ويعمل جميل ال بيباات الم هرياة التاي طسااوي ال جام
الطيني والغريني (أقل م أو يساوي  .)0.063 mmفهي طعمل المعاج الطينية وأكاسيد ال ديد المختلفة وحتاج
حبيبات اليوارط ذات ال جم الغريني وبلاورات المايياا والمعااج الاميناة ماال الا حب والفضاة الادقيق ال جام.
وطترسب ح ط ال مولة لاجو للج الضفاف النهرية أو تم الدا ت الترسيبية وأيضا تم الب ار.
 .3الحمولة المجرورة . Traction or Bed Load
وحي الفتاات الصاخري الم ماو للاج قااع النهار وللا ي ي ياد حجما لا ( ،)0.063 mmفهاي طعامل جميال
ال بيبااات ذات األحجااام الرمليااة والجالميديااة مااال حبيبااات اليااوارط والفتااات الصااخري وحتااج حصااياو م ا
األحجااار اليريمااة .وطترسااب ال مولااة المجاارورو تاام المجاااري النهريااة لناادما طقاال ساارلة النهاار أو للااج
الضفاف بعد الفيضاانات النهرياة خاصاة الرملاي وال صاوي منهاا .وطعتماد طريقاة انتقاا حا ط ال بيباات للاج
ال جم والعيل الخارجي .فال جم الرملي ينتقل للج طريقة القف  ،أما ا حجام الجالميدياة فتنتقال للاج طريقاة
الدحرجة أو ا ن

ق للج قاع النهر.
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الجزء الرابع (المياه السطحية)

الدكتورة الهام اللنقاوي

كيفية ترسيب الحمولة النهرية-:
طبدأ األنهار بترسيب حمولتهاا ما الفتاات الصاخري المتادرر ال جاوم فاي أجا اء مختلفاة ما المجارى لنادما
طنخفض مقدرو األنهار للج حمل ح ا الفتات بسبب لوامل كايرو متداخلة.
العوامل التي تؤدي إلى الترسيب-:
 .1انخفاض سرعة المياه المتدفقة.
التي ط دث نتيجة للعوامل التالية :انخفاض جرجة ميل مجرى النهر ،أو ا طساع الفجايي لواجي النهر ،أو
وجوج العوايق ،أو جخو مياط النهر في مجرى مايي حاجيئ كب يرو أو ب ر.
 .2قلة حجم المياه المتدفقة.
التي ط دث نتيجة للعوامل التالية :مرور مياط النهر للج مساحات واسعة م صخور مسامية ،أو ندرو
األمطار ،أو ارطفاع جرجات ال رارو.
طتعيل طضاريس كايرو بسبب طرسيب ال مولة النهرية لعل م أحم ح ط المعالم التي حو ما يعارف بالادا ت أو
الاادلتا ( )Deltaوالمااراوح الترساايبية ( ، )Alluvial Fansوجميعهااا طيااو متعااابهة بالعاايل و ط اادث نتيجااة
نخفاض مقدرو الماء للج حمل الفتات الصخري.
 .1المراوح الترسيبية.
ي دث الترسيب لندما يتدفق الماء م فت ة تيقة لمجرى مايي للج ارطفاع لاا فاي المنااطق الجبلياة بعايل
مفاجئ إلج مناطق واسعة و منبسطة ماال األوجياة .فاالتغير المفااجئ بسارلة المااء ياوجي إلاج طرسايب الفتاات
الصخري للج عيل قمل أو مروحة ب يث يترسب الفتات الخع اليبير ال جم لند العنق والفتات الدقيق لند
قالدو المروحة .وي دث ح ا النوع م الترسيب فاي المنااطق الجافاة نتيجاة لتعارض المنااطق الجبلياة لسايو
مفاج و وسريعة.
 .2الداالت الترسيبية.
ي دث الترسيب لندما يلتقي ويدخل ماء النهر مسطا مايي حاجئ نسبيا مال ب يرو أو ب ر .ويعتمد عيل
الدا ت الترسيبية للج نولية وكمية ال مولة النهرية ،وطبيعة العواطئ ،وسرلة التيارات الب رية .وطتعيل
إما للج حيئة مالث قالدط المفتوحة باطجاط الب ر وطعرف بالدلتا المالاة أو جلتا النيل ،أو للج حيئة متععبة إلج
ثالثة ععب طعب أرجل الطيور وطعرف بدلتا رجل الطاير أو جلتا الميسيسيبي.
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الدكتورة الهام اللنقاوي

ثانيا :البحار والمحيطات
طعيل الب ار والم يطات  % 98م الميااط الموجاوجو للاج ساطا األرض .وط تاوي ميااط الب اار والم يطاات
للج نسبة م األمالح ال ايبة طقدر ب اوالي  %3ما حجام المااء المياو لهاا  .ويسامج المساتوى الا ي طساتقر
للي ا سااطا المياااط فااي الب ااار بمنسوووب البحوور ( )Sea Levelويرم ا ل ا لاااجو بااالرقم صاافر فااي الخاارايط
الجيولوجية.
مصادر مياه البحار و المحيطات-:
 .1مياط األمطار.
 .2مياط السيو واألنهار.
 .3المياط المتدفقة م باط األرض.
أ .مصاحبة لل مم البركانية.
ب .مياط جوفية.
طبيعة الرواسب البحرية-:
الروا سب الب رية حي طلك الرواسب التي طتراكم للج قاع الب ـر باي المنطقاة الواقعاة لناد نهاياة أللاج نقطاة
يمي لماء الب ر أ طصلها  ،وألماق الب ار .وحا ط الرواساب طتادرر فاي ال جام ما الخعا إلاج الادقيق كلماا
ابتعدنا ل عاطئ الب ر وكلما ازجاج لمق المسطا المايي كالتالي-:
 .1المناطق الض لة الواقعة بي أللج مد وأجنج ج ر.
طتمي بتراكم الرواسب الخعنة المتمالاة باال جوم الجالميدياة والرملياة الخعانة إلاج المتوساطة الخعاونة .لا لك
فالصخور المتيونة في ح ا النطاق معظمها م صخور اليونجلوميرات ،والصخور الرملية.
 .2المناطق الواقعة بي أجنج ج ر وحافة الرصيف القاري.
طتمي بتراكم الرواسب الرملية الدقيقة ،التي طوجي إلج طيو الصخور الرملية الدقيقة الت بب.
 .3المناطق الواقعة تم المياط العميقة.
طتمي ا بوجااوج الرواسااب المتمالااة بااال جوم الغرينيااة والطينيااة ،وحااي طااوجى إلااج طيااو الصااخور الطينيااة و
الغرينية.
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العوامل التي تؤثر على نوع وطبيعة الرواسب البحرية المتراكمة-:
 .1قرب أو بعد منطقة المصدر الصخري للرواسب.
 .2لمق المسطا المايي.
 .3نوع وكمية الم مولة النهرية.
 .4جرجة حرارو المياط.
 .5جرجة الملوحة.
 .6جرجة صفاء المياط.
بعض األمثلة على نوع الرواسب-:
أوال :الشواطئ القريبة من منطقة المصدر الصخري الجبلية-:
حـ ط العواطئ طتمي بتراكم الرواسب الفتاطية المييانييية التي طوجي إلاج طياو صاخور اليونجلاوميرات طليهاا
الصخور الرملية ثم الصخور الطينياة .المنااطق البعياـدو جادا لا العاواطئ والعميقاة طتميا بوجاوج الصاخور
الجيرية الطينية.
ثانيا :الشواطئ البعيدة عن منطقة المصدر الصخري-:
طتميااـ بوجااوج رواسااب كيمياييااة ورواسااب كيمياييةبلضااوية ،بساابب صاافاء المياااط ،ال اارارو المرطفعااة للماااء،
جرجة التبخر العالية ،والملوحة المرطفعة.وطعمل الصخور الجيرية العضوية (المرجانية) ،والصخور الجيرياة
الييميايية (البطروخية والجيرية الطينية) ،صخور الدولومايت ،والجبس ،والملا.
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