Ecosystems & Ecophysiology – Lecture 3
MARINE ECOSYSTEMS

المحيطات

Oceans

ھي الجزء األكبر واألعظم من الغالف المائي الذي يحيط الكرة األرضية وكما ھو مع روف ف إن
المياه تحتل  %71من مساحة سطح الكرة األرضية تقريب ا  .وھ ي تت ألف م ن مجم وع م ساحات
المحيط ات والبح ار والبحي رات بعم ق يبل غ متوس طه 3800م .تخت رق اش عة ال شمس م سافة
صغيرة خالل السطح المائي  ،ح والي  200م  .تتواج د المنطق ة ال ضوئية  photic zoneف ي
الطبقات العليا حيث تستقر عملية التركيب الضوئي  ،وھي منطق ة الطحال ب والمنتج ات االخ رى
 .بينما تحتل المنطقة المعتم ة ) الالض وئية  ( aphotic zoneاس فل المنطق ة ال ضوئية حي ث
تتواجد فيھا عملية التركيب الكيمياوي فقط .
يقسم المحيط اس تنادا ال ى العم ق  depthوالم سافة م ن ال شاطئ distance from shore
الى :
 -1منطقة المد والجزر الداخلي intertital zone
coastal ocean
 -2المحيط الساحلي
open ocean
 -3المحيط المفتوح
اوال  :منطقة المد والجزر الدخلي intertital zone
تتعرض الكائن ات الحي ة ال ى التغيي رات ال شديدة والمنتظم ة ف ي بيئ تھم المحيط ة .تتواج د
من اطق الم د والج زر ال صخرية ف ي المن اطق المعتدل ة ،حي ث تلت صق اص داف البح ر والع شب
البحري بالصخور .ت ؤدي المناف سة ف ي ھ ذه المنطق ة ال ى التطب ق ) zonationاالرتب اط االفق ي
البارز للكائن ات الحي ة الت ي تع يش ف ي من اطق خاص ة (،كم ا يمك ن تميي ز ك ل ارتب اط م ن خ الل
االختالفات في اللون او شكل الكائنات الحية الرئيسية .
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ثانيا  :المحيط الساحلي coastal ocean
يمت دالمحيط ال ساحلي م ن الخ ط الم نخفض لمنطق ة الم د والج زر ال ى الحاف ة الخارجي ة
للج رف الق اري . continental zoneتق ع ض من المنطق ة ال ضوئية حي ث تح دث عملي ة
التركيب الضوئي في كافة انحاء عمقه ،كما يحتوي اعدادا كبي رة م ن العوال ق كالھائم ات النباتي ة
والحيواني ة ف ضال ع ن الرخوي ات واالس ماك باالض افة ال ى الطحل ب االس مر العم الق giant
 brown algaال ذي ي ستطيع ان ينم و بمع دالت اس تثنائية  ،بح دود 50س م  /ي وم .تتواج د ف ي
المناطق المعتدلة الباردة حول العالم حيث تدعم شبكة غذاء معقد الذي يتضمن الحلزونات وقناف ذ
بحر وكالب البحر وغيرھا .

ثالثا  :المحيط المفتوح

open ocean

يع رف اي ضا بالمنطق ة المحيطي ة  oceanic zoneويب دأ عن د حاف ة الج رف الق اري
ويمتد لالعلى  .يمثل المنطق ة البحري ة االكب ر ،حي ث يغط ي اكث ر م ن  % 90المنطق ة ال سطحية
لمحيطات الع الم  .يمتل ك م ستويات منخف ضة م ن المغ ذيات وي دعم فق ط المنتج ات االص غر،ذات
معدل انتاج منخفض .بسبب المنطقة الھائلة ،اغلب فعالية التركيب ال ضوئي عل ى االرض تح دث
في جزء من المحيط ضمن المنطقة الضوئية .يدعم المحيط المفتوح كمية كبيرة من الحياة متمثال
باالسماك بمختلف االشكال والحجوم .
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تتواجد ثالث بيئات رئيسية في المحيطات :
 -1الطبقة السطحية surface layer
فوق االنحدار الحراري الدائم ، permanent thermoclineفوق  500م .
deep water
 -2الماء العميق
اسفل االنحدار الحراري  ،بارد جدا ومظلم .
تعتمد ص فات الم اء ال سطحي والعمي ق عل ى توزي ع المح يط وتي ارات الم اء الناتج ة ع ن
الرياح السائدة بفترات طويلة االمد مثل الموجات .
benthos
 -3القاعيات
وﻫ ــﻲ اﻟﺣﻳواﻧ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌ ــﻳش ﻣﺗﺛﺑﺗ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎع اﻟﺑﺣ ــر ،وﻫ ــﻲ ﺗ ــﺿم أﻧواﻋ ــﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻣ ــن
اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت ،ﻣﺛــﻝ اﻟطﺣﺎﻟــب Algae؛ وأﻧواﻋــﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻳواﻧــﺎت ﻛﺎﻟرﺧوﻳــﺎت واﻟﻘــﺷرﻳﺎت

واﻟﻣرﺟﺎﻧﻳﺎت .تستھلك اوكسجين الماء العميق ،ولكن ال تعتبر مستنفذة بشكل جوھري.
ويبل

غع

دد المحيط

ات الت

ي تح

يط كوك

ب األرض خم

سة محيط

ات.

المحيط الھادي
أكبر المحيطات إذ تبلغ مساحته نصف مساحة الغالف المائي وأكثر من ثلث مساحة سطح الكرة
األرضية وتبلغ م ساحته ح والي  165246ملي ون ك م .2وف ي ح ال أض فنا إلي ه البح ار الفرعي ة
التابع ة ل ه كبح ر الياب ان وبح ر ال صين فست صبح م ساحته ح والي  179679ملي ون ك م .2لك ن
معدل عمقه يبل غ ح والي  4282م .يق ع المح يط الھ ادي ب ين الق ارة األميركي ة م ن جھ ة وق ارتي
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آسيا واستراليا من جھة أخرى .كما يحتوي المحيط على  7.7بليون كيلو متر مكعب م ن الم اء ،
وھو يمثل نصف كمية الماء الموجودة على سطح األرض .
المحيط األطلسي
يق ع ب ين ق ارتي أوروب ا وأفريقي ا م ن جھ ة والق ارة األميركي ة م ن جھ ة أخ رى .وتبل غ م ساحته
 82441مليون كم 2وترتفع إل ى نح و  106463ك م 2ف ي ح ال أض يفت إلي ه البح ار المتفرع ة
عنه كبحر المانش وبحر الشمال وبحر البلطيق وينفتح على المحيط المتجم د ال شمالي .أم ا مع دل
عمقه فھو  3868م
المحيط األطلسي أو المحيط األطلنطي ھو ثاني أكبر محيط في العالم بعد المحيط الھ ادئ ،بحي ث
يغطي خمس مساحة الكرة األرضية تقريبا.تبلغ مساحته حوالي  82أل ف كيل و مت ر مرب ع  .ت أتي
تسميته بالمحيط االطلسي )م ن الميثولوجي ا االغريقي ة الت ي تعن ي بح ر اطل س ( األطل س سل سلة
جب ال ف ي المغ رب .ينق سم إل ى ج زئين رئي سين :المح يط األطل سي ال شمالي والمح يط األطل سي
الجنوبي
المحيط الھندي
يقع بين قارة أوقيانيا من الشرق وقارة آسيا من الشمال وق ارة أفريقي ا م ن الغ رب فھ و ال يت صل
بالمحيط المتجمد ال شمالي وتبل غ م ساحته ح والي  73443ملي ون ك م 2وق د ت صل إل ى 74917
مليون كم 2إذا أضفنا عليه خليج البنغال وبع ض البح ار الفرعي ة األخ رى .أم ا مع دل عمق ه فھ و
 3963م.
المحيط الھندي ھو ثالث أكب ر مح يط ب ين محيط ات األرض ،يغط ي ح والي  %20م ن الم ساحة
المائية على كوكب األرض  .تقدر مساحة المحيط الھن دي ب 73ملي ون و  556أل ف كل م مرب ع
) 28مليون و 400ألف ميل مربع( ،وتضم ھذه المساحة الخليج العربي والبحر األحمر.
المحيط المتجمد الجنوبي
يتكون من األجزاء الجنوبية للمحيط األطلسي والمحيط الھادي والمحيط الھندي التي تحيط بقارة
القطب الجنوبي وتقع مناطقه بعد خط عرض  45جنوبا ً من كل محيط حيث تخف أو تنعدم كل
التأثيرات المدارية وتتجمد مياھه معظم أيام السنة  .إن المحيط المتجمد الجنوبي ھو الجزء
المائي الذي يطـوق الـــقارة القطبية الجنوبية .وھو رابع أكبر محيط في العالم.
المحيط المتجمد الشمالي
يشكل القطب الشمالي للكرة األرضية ويحيط به على مساحة تبلغ حوالي  14مليون كم 2تقريبا ً
يغطيه الجليد ب صورة دائم ة وھ و جلي د دائ م ال يرتك ز عل ى أي ة أرض ياب سة في ه بع ض الج زر
التابعة لقارة أوروبا وأمريكا ال شمالية وآس يا وفي ه درج ة الح رارة األكث ر انخفاض ا ً ف ي الع الم ق د
تصل الحرارة إلى  70درجة تحت الصفر أعمق وحدة فيه بحدود  5440ومع دل عمق ه 1526
م  .يق ع ف ي القط ب ال شمالي ،وھ و المح يط األص غر م ساحة م ن ب ين محيط ات الع الم.
ب الرغم م ن أن المنظم ة الھيدروغرافي ة الدولي ة تعت رف ب ه كمح يط ،أخ صائيو عل م المحيط ات
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يدعونه "البحر األبيض المتوسط القطب ي" أو بب ساطة "البح ر القطب ي" ،وي صنفونه كأح د البح ار
المتوسطة
ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت oceanography
ﻋﻠــم واﺳــﻊ ﻳــدرس ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺣﻳطــﺎت ﻣــن اﻟﻧـواﺣﻲ اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳــﺔ واﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳــﺔ

واﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳــﺔ .وﻳرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻌﻠــوم ﻣﺛــﻝ اﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳــﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ واﻟﺟﻳوﻓﻳزﻳــﺎء واﻟﻔﻳزﻳــﺎء
وﻋﻠم اﻟﻧﺑﺎت واﻟﺣﻳوان وﻏﻳرﻫﺎ.
ﻳﻘــوم ﻋﻠــم ﺟﻳوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻣﺣﻳطــﺎت ﺑد ارﺳــﺔ اﻷرض ﻋﻧــد ﺣﺎﻓــﺔ اﻟﺑﺣــر وﺗَ ْﺣــت ﺳــطﺣﻪ؛ وﺗــﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت أﺣواض اﻟﻣﺣﻳطﺎت .وﺗﺑﺣث ﻓﻳزﻳﺎء اﻟﻣﺣﻳطﺎت ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳـﺔ،
ﻣﺛﻝ اﻷﻣواج واﻟﺗﻳﺎرات واﻟﻣد واﻟﺟزر وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑﺣرﻳـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻳﺗـﺿﻣن ﻋﻠـم
اﻟﻣﺣﻳطــﺎت د ارﺳــﺎت ﻋــن اﻧﺗﻘــﺎﻝ اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟــﺿوﺋﻳﺔ واﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﺣ اررﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎء اﻟﺑﺣــر .وﺗــدرس ﻛﻳﻣﻳــﺎء
اﻟﻣﺣﻳطﺎت ﺗرﻛﻳب ﻣﺎء اﻟﺑﺣر وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻳﻪ.
أﻗﺳﺎم ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت
ُﺗﻣﻳز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت اﻷﻗﺳﺎم اﻵﺗﻳﺔ:

الشكل) (1الدورة العامة للرياح
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1ـ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت اﻟﻔﻳزﻳــﺎﺋﻲ :physical oceanography
ﻳﺗﺣــرك ﻣــﺎء اﻟﻣﺣــﻳط ﺣرﻛــﺔ داﺋﻣــﺔ ﺑــﺳﺑب اﻷﻣ ـواج واﻟﺗﻳــﺎرات واﻟﻣـ ّـد واﻟﺟــزر؛ ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ
اﺧــﺗﻼط اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﺑﻌــﺿﻬﺎ ﺑــﺑﻌض؛ وﻳــدرس ﻋﻠــم اﻟﻣﺣﻳطــﺎت اﻟﻔﻳزﻳــﺎﺋﻲ ﻛــﻝ اﻟﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺣﻳطﺎت.
 (Aاﻟــدورة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻣﺣﻳطــﺎت :ﺗﺧــﺿﻊ اﻟــدورة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻣﺣﻳطــﺎت ﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻋواﻣــﻝ
ﻫــﻲ :اﻟرﻳــﺎح وﻗــوة ﻛورﻳــوﻟﻲ  ،coriolis forceواﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ )اﻟــﺳﺣب(  dragاﻟﺗــﻲ ُﻳ ْﺣـ ِـدﺛﻬﺎ دوران
اﻷرض.
أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ اﻟرﻳﺎح؛ ﻷن ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ إﻳﺟﺎﺑﻲ ،إذ ﺗﺗﺟﻪ اﻟدورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻳـﺎح ﻧﺣـو
ـﺎء
اﻟﻐــرب ﻋﻠــﻰ اﻣﺗــداد ﺧــط اﻻﺳــﺗواءٕ ،واﻟــﻰ اﻟــﺷرق ﻗــرب اﻟﻘطﺑــﻳن .وﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟــذﻟك ﺗــدﻓﻊ اﻟرﻳـ ُ
ـﺎح اﻟﻣـ َ
اﻟــﺳطﺣﻲ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻧﻔــﺳﻪ .وﻟوﺟــود ﻛﺗــﻝ ﻛﺑﻳـرة ﻣــن اﻟﻳﺎﺑــﺳﺔ؛ ﻓــﺈن اﻟﻣــﺎء ﻳﻧﺣــرف ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء
ﺟرﻳﺎﻧﻪ ﻣﻊ اﻟرﻳﺢ ،ﻓﻳﺟـري اﻟﻣـﺎء ﻓـﻲ ﻧـﺻف اﻟﻛـرة اﻟـﺷﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬـﺔ اﻟﻳﻣـﻳن ،ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﻳﺟـري اﻟﻣـﺎء ﻓـﻲ
ﻧـﺻف اﻟﻛـرة اﻟﺟﻧــوﺑﻲ ﺟﻬــﺔ اﻟﻳــﺳﺎر ،واﻟــﺳﺑب ﻓــﻲ ﻫـذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ إﻟــﻰ اﻟﻳﻣــﻳن ﻓــﻲ اﻟــﺷﻣﺎﻝ ٕواﻟــﻰ اﻟﻳــﺳﺎر

ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻫو ﻗوة ﻛورﻳوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺷـﻛﻝ اﻷرض ٕواﻟـﻰ ﻛـون اﻷرض ﺗـدور ﺣـوﻝ ﻣﺣورﻫـﺎ
)اﻟــﺷﻛﻝ  .(1-أﻣــﺎ ﻗــوة اﻟــﺳﺣب أو اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻗــوة ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ إﺑطــﺎء اﻟﺗﻳــﺎرات .ﻓﻛﻠﻣــﺎ
ازدادت ﺳرﻋﺔ ﺟرﻳﺎن اﻟﺗﻳﺎر زادت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أو اﻟﺳﺣب اﻟذي ﻳﻠﻘﺎﻩ.
إن اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟــذي ﻳﺣــدث ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻫــو اﻟــﺳﺑب ﻓــﻲ أن اﻟﺗﻳــﺎرات ﻓــﻲ ﻧــﺻف
اﻟﻛ ـرة اﻟــﺷﻣﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻣﺣﻳطــﻳن اﻷطﻠــﺳﻲ واﻟﻬــﺎدئ ﺗﺟــري ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺣرﻛــﺔ ﻋﻘــﺎرب اﻟــﺳﺎﻋﺔ،
وﺗﺟري اﻟﺗﻳﺎرات ﻓﻲ ﻧﺻف اﻟﻛرة اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻋﻛس اﺗﺟﺎﻩ ﺣرﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ.
 (Bاﻷﻣواج  :wavesﻳرﺟﻊ ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻌظـم اﻷﻣـواج اﻟﺗـﻲ ﺗﺟـري ﻋﺑـر ﺑﺣـﺎر اﻟﻌـﺎﻟم إﻟـﻰ اﻟرﻳـﺎح
اﻟﺗــﻲ ﺗُ ْﺣـ ِـدث ﺗﻣوﺟـ ٍ
ـﺎت ﻓــوق ﺳ ـطﺢ اﻟﻣــﺎء .وﺗــﺳﻣﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟرﻳــﺎح ،وﻳﺣــدث ﻓﻳﻬــﺎ

اﻟﻣــوج ﻣﻧطﻘــﺔ ﻫﺑــوب اﻟرﻳــﺎح ﻓــوق اﻟﻣــﺎء اﻟﻣﻔﺗــوح  ،fetchوﺗــﺳﻣﻰ اﻷﻣـواج اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ
ﻫﺑوب اﻟرﻳﺎح اﻷﻣواج اﻟﻛﺑﻳرة . seas

ﻓﻳﺗﺷﻛﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗـرﺗطم ﻣوﺟـﺔ ﺑـﺎﻷرض ﻓـوق ﻗـﺎع ﺿـﺣﻝ .وﻳﺗوﻗـف ﺷـﻛﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛﻝ
أﻣﺎ اﻟزﺑد
ّ

اﻟﻘــﺎع ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻘــﺎع ﻣﻧﺣــد اًر اﻧﺣــدا اًر ﺑــﺳﻳطﺎً ﻓــﺈن اﻷﻣ ـواج ﺗﺗﻛــﺳر ﺑرﻓــق ،وﺗﻧﺗــﺷر ﻋﻠــﻰ اﻟــﺷﺎطﺊ،
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وﺗ ــﺳﻣﻰ اﻟﻣوﺟ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛ ــﺳرة اﻟﻣوﺟ ــﺔ اﻟﻣﻧﺗ ــﺷرة  ،spilling breakerأﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ــﺷﺎطﺊ ﺷ ــدﻳد
اﻻﻧﺣدار ﻓﺗرﺗطم اﻟﻣوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻔﺎﺟﺊ ،وﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣوﺟﺔ ﻏﺎﻣرة .plunging breaker
وﻫﻧﺎك أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻷﻣواج ،ﻣﻧﻬﺎ:
1ـ اﻷﻣـواج اﻟـﺳﻧﺎﻣﻳﺔ : Tsunamis wavesوﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن أﻣـواج زﻟزاﻟﻳـﺔ ﻣﺣﻳطﻳـﺔ أو
ـدﺛﻬﺎ ﺣرﻛــﺎت واﺳــﻌﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺷرة اﻟﻛ ـرة اﻷرﺿــﻳﺔ .وﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب
ﻣدﻳــﺔ  ،tidal wavesﺗُ ْﺣـ ِ ُ
أﻣ ـواج ّ

اﻷﺧرى ﻟﺣدوث ﻫذﻩ اﻷﻣواج ﺣدوث اﻧزﻻﻗﺎت أرﺿﻳﺔ واﻧﻔﺟﺎرات ﺗﺣت اﻟﻣﺎء.

2ــــ أﻣـــواج اﻟﻌواﺻـــف  :storm wavesوﻫــﻲ ﻛﺗــﻝ ﻣﺗراﻛﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎء ﺟﻣﻌﺗﻬــﺎ اﻟرﻳــﺎح
اﻟﻌﻧﻳﻔـﺔ .ﻓﺎﻟرﻳــﺎح اﻟﺗـﻲ ﺗﻬــب ﺑــﺷدة ﻋﻠـﻰ ﺷــﺎطﺊ ﻣــﺎ ﺗﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ذﻟــك اﻟــﺷﺎطﺊ ﻛﺗـﻝ أﻋﻠــﻰ ﻣــن
اﻟﻣﻌﺗﺎد .وﻫﻲ ﺗﺣدث ﻋﻣوﻣﺎً ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻷﻋﺎﺻﻳر.
 (Cاﻟﺗﻳــﺎرات currents
اﻟﺗﻳــﺎر ﻣــﺎء ﻳﺟــري ﻣــن ﻣﻛــﺎن إﻟــﻰ آﺧــر .وﺑوﺳــﺎطﺔ اﻟﺗﻳ ـﺎرات ﺗﻧﺗﻘــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﻳطــﺎت اﻟﻣ ـواد اﻟرﺋﻳــﺳﻳﺔ

اﻟﺛﻼث :اﻟﻐذاء واﻟﻣﻐذﻳﺎت واﻷﻛـﺳﺟﻳن إﻟـﻰ أﻧﺣـﺎء اﻟﺑﺣـر ﻛﺎﻓـﺔ وﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺑﺣـﺎر ،ﻟﺗزوﻳـد اﻷﺣﻳـﺎء
ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺣﻳﺎة .وﻟﻠﺗﻳﺎرات ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ،ﻫﻲ:
1ـ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

local currents

2ـ ﺗﻳﺎرات اﻟﻣد واﻟﺟزر tidal currents
3ـ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟرأﺳﻳﺔ

upwelling

 (Dاﻟﻣــد واﻟﺟــزر  :tidesﻳﻘﺗــﺻر اﻟﺗــﺄﺛﻳر اﻟرﺋﻳــﺳﻲ ﻟﻠﻣــد واﻟﺟــزر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟــﺳﺎﺣﻠﻳﺔ واﻷﺣﻳــﺎء
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳش ﻓﻳﻬﺎ.
 (Eدرﺟــﺔ اﻟﺣــرارة واﻟﻣﻠوﺣــﺔ :ﺗــؤﺛر درﺟــﺔ اﻟﺣ ـ اررة واﻟﻣﻠوﺣــﺔ ﻛﺛﻳ ـ اًر ﻓــﻲ ﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﻣــﺎء ،وﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت

ﻣﻠوﺣﺔ اﻟﻣﺎء ﻛﺑﻳرة ازدادت ﻛﺛﺎﻓﺗﻪ.

2ـ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳــﺎوي :chemical oceanography
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ﺗﺗﻌﻠــق ﺻــﻔﺎت ﻣــﺎء اﻟﺑﺣــر ﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣــﺎء اﻟــﺻﺎﻓﻲ وﺑــﺎﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺣﻠــﺔ ﻓﻳــﻪ .وﺗﺗــﺷﻛﻝ ﺑﻌــض
اﻟﻣـواد اﻟــﺻﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎء اﻟﺑﺣــر ﺑوﺳــﺎطﺔ اﻟﺗﺟوﻳــﺔ اﻟﻛﻳﻣﻳﺎوﻳــﺔ ﻟــﺻﺧور اﻟﻳﺎﺑــﺳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻧﺟــرف
ـﺿﻬﺎ اﻵﺧــر إﻟــﻰ اﻟﺑﺣــر ﺑوﺳــﺎطﺔ اﻷﻧﻬــﺎر  .وﺗﻧطﻠــق ﻣــواد أﺧــرى ﻣــن ﺑــﺎطن اﻷرض ﻣــن ﻣﻧﺎﻓــذ
ﺑﻌـ ُ
ﻣﺎﺋﻳﺔ ﺣ اررﻳﺔ ،ﺗدﺧﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط ،وﻳﻧطﻠق ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧـرﻣن ﺑـﺎطن اﻷرض ﻓـﻲ اﻟﻐـﻼف اﻟﺟـوي ﻣـﻊ
اﻟﺑراﻛﻳن ،ﺛم ﺗدﺧﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط ﻣﻊ اﻟﻣطر واﻟﺛﻠﺞ.
ﺗﺗــﺄﻟف ﻣﻌظــم اﻟﻣﺣﺎﻟﻳــﻝ أو اﻟﻣـواد اﻟﻣﻧﺣﻠــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﺻــﻐﻳرة ﻣــن اﻟــﺷوارد .واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أن
ﺳ ــﺗﺔ أﻳوﻧ ــﺎت ﻓﻘ ــط ﺗُ َﻛ ـ ﱢـون ﻧﺣ ــو  %99ﻣ ــن اﻟﻣـ ـواد اﻟ ــﺻﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎء اﻟﺑﺣ ــر .وأن اﻟﻛﻠورﻳ ــد
واﻟﺻودﻳوم ﻳﻛوﻧﺎن ﻧﺣو  %85ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠﺔٕ .واذا ﺗم ﺗﺑﺧﻳر ﻣﺎء اﻟﺑﺣـر ﻓـﺈن اﻷﻳوﻧـﺎت
اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺗﺗﺣد؛ ﻟﺗﺷﻛﻝ أﻣﻼﺣﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

وﻳ َﻌﱠﺑــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﻌــدد
وﺗﻌــرف اﻟﻣﻠوﺣــﺔ  salinityﺑﻣﺟﻣــوع اﻷﻣــﻼح اﻟﻣﻧﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎء اﻟﺑﺣــرُ ،
اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺑﺧﻳر 1000غ ﻣـن ﻣـﺎء اﻟﺑﺣـر ،وﻫـﻲ ﻋـﺎدة  35غ ﻣـن اﻟﻣﻠـﺢ ،ﻳﻘـﺎﻝ ﻋﻧدﺋـذ
إن ﻣﻠوﺣﺔ ﻣﺎء اﻟﺑﺣر ﻫﻲ  35ﺑﺎﻷﻟف أو .%0 35
ـﻳﻼ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟـﺷﺎطﺋﻳﺔ ،ﺣﻳـث
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻧﺳب اﻷﻳوﻧـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﺗﻐﻳـر ﻗﻠ ً

ﺗﺟﻠــب اﻷﻧﻬــﺎر ﻛﻣﻳــﺎت ﻛﺑﻳ ـرة ﻣــن اﻷﻳوﻧ ـﺎت اﻟﻣوﺟﺑــﺔ ،أو ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓــذ اﻟﺣ اررﻳــﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ .ﻛﻣــﺎ
ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﻧــﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟــﺷدﻳدة أن ﺗﻐﻳــر ﻧــﺳب اﻷﻳوﻧــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﻣــﺎﻛن ،ﻟﻛــن ﺗﺑﻘــﻰ ﻫــذﻩ
اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺣﻳطﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو واﺿﺢ .ﻳـﺷﻳر ذﻟـك إﻟـﻰ أن ﻣﻌظـم أﺟـزاء اﻟﻣﺣﻳطـﺎت ـ
ﺟﻳدا ،وأن ﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻠوﺣﺔ ﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ أو إزاﻟﺗﻪ.
ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎًـ ﻣﺧﺗﻠطﺔ ً
 3ـ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﻳطﺎت اﻟﺣﻳوي :biological oceanography

وﻳﺳﻣﻰ أﻳﺿﺎً اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺑﺣرﻳﺔ  marine biologyوﻫﻲ اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻟﻠﻌـﺿﻳﺎت اﻟﺗـﻲ

ﺗﻌﻳش ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر .ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠم اﻟﺑﻳﺋـﺔ اﻟﺑﺣـري  marine ecologyﻳـدرس وﻓـرة اﻟﻌـﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣرﻳـﺔ
وﺗوزﻋﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ.
ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳش ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺣﺳب ﻣواﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎء
اﻟﺑﺣرـ إﻟﻰ:
) (1اﻟﻌواﻟـــق  planktonاﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﻳش ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎء اﻟﺑﺣــر ،ﺗﺣرﻛﻬــﺎ اﻷﻣ ـواج واﻟﺗﻳــﺎرات
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻳز ﻓﻳﻬﺎ ﻋواﻟق ﺣﻳواﻧﻳﺔ  zooplanktonوﻋواﻟق ﻧﺑﺎﺗﻳﺔ .phytoplankton
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) (2اﻟﺳواﺑﺢ  nektonاﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـرك ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎء ﻣـﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋـن ﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﻳـﺎرات واﻷﻣـواج ،وﻫـﻲ
ﺗـ ــﺿم اﻷﺳـ ــﻣﺎك وﺑﻌـ ــض اﻟزواﺣـ ــف واﻟﺛـ ــدﻳﻳﺎت اﻟﺑﺣرﻳـ ــﺔ ،إﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ ﺑﻌـ ــض اﻟرﺧوﻳـ ــﺎت ﻛﺎﻟﺣﺑـ ــﺎر
واﻷﺧطﺑوط.
) (3اﻟﻘﺎﻋﻳﺎتbenthos
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