
 
Ecosystems & Ecophysiology – Lecture 3 

  
MARINE ECOSYSTEMS 

  
  Oceans                          المحيطات 

  
  

الكرة األرضية يحيط الذي  من ھي الجزء األكبر واألعظم إن  المائي الغالف وكما ھو معروف ف
ا من مساحة سطح الكرة األرضية% 71المياه تحتل  ألف من مجموع مساحات .  تقريب وھي تت

ار ات والبح طه  المحيط غ متوس ق يبل رات بعم سافة . م3800والبحي شمس م عة ال رق اش تخت
ضوئية .  م 200لي حوا، صغيرة خالل السطح المائي  ة ال  في  photic zoneتتواجد المنطق

ة الطحالب والمنتجات االخرى وھي من، الطبقات العليا حيث تستقر عملية التركيب الضوئي  طق
ة ب.  ضوئية )  aphotic zone الالضوئية  ( ينما تحتل المنطقة المعتم ة ال حيث اسفل المنطق

  . التركيب الكيمياوي فقط تتواجد فيھا عملية
ى العمق ميقسم ال تنادا ال سافة من depthحيط اس شاطئ  والم    distance from shore ال

  :الى 
    intertital zoneخلي االجزر الدومنطقة المد  - 1
               coastal oceanالمحيط الساحلي  - 2
                   open oceanالمحيط المفتوح  - 3

  
  intertital zoneالجزر الدخلي ومنطقة المد :  اوال 

  
شديدة والمنت   رات ال ى التغيي ة ال ات الحي تھم المحيطة ظتتعرض الكائن ة في بيئ تتواجد .م

د م اطق الم ة ون اطق المعتدل ي المن صخرية ف زر ال شب ،الج ر والع صق اصداف البح ث تلت حي
ى التطبق .البحري بالصخور  ة ال ذه المنطق سة في ھ ؤدي المناف اط االفقي  (zonationت االرتب

اطق خاصة البارز ة التي تعيش في من ات الحي اط من خالل ،) للكائن ز كل ارتب ا يمكن تميي كم
  .االختالفات في اللون او شكل الكائنات الحية الرئيسية 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6


    coastal oceanالمحيط الساحلي :  ثانيا 
  

نخفض لمنط   ط الم ن الخ ساحلي م دالمحيط ال د قيمت ة الخاروة الم ى الحاف زر ال ة الج جي
اري  رف الق من المنط. continental zoneللج ع ض ث تحتق ضوئية حي ة ال ة ق دث عملي

راكما يحتوي اعداد،التركيب الضوئي في كافة انحاء عمقه  ق كالھائمات  كبي ة ة من العوال النباتي
ة ماك باالضوالحيواني ات واالس ضال عن الرخوي الق  ف مر العم ب االس ى الطحل  giantافة ال

brown alga ذي دالت اس ال و بمع ستطيع ان ينم دود ، تثنائية ي م50بح وم  / س ي .ي د ف تتواج
ذ المناطق المعتدلة الباردة حول العالم حيث تدعم شبكة غذاء معقد الذ ي يتضمن الحلزونات وقناف

  .وغيرھا  البحر بحر وكالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

       open oceanالمحيط المفتوح : ثالثا
  

ضا بال   ة يعرف اي ة المحيطي دأ oceanic zoneمنطق اري  ويب ة الجرف الق د حاف  عن
ة البحرينيمثل الم. ويمتد لالعلى  ر ةطق ر من ، االكب سطحية قالمنط % 90حيث يغطي اكث ة ال

الم  دعم فقط المنتجات االصغر. لمحيطات الع ذيات وي ستويات منخفضة من المغ ك م ذات ،يمتل
ى االرض تحدث ،ة بسبب المنطقة الھائل. ل انتاج منخفضدمع اغلب فعالية التركيب الضوئي عل

يدعم المحيط المفتوح كمية كبيرة من الحياة متمثال .طقة الضوئية ن المحيط ضمن الم منفي جزء
  .باالسماك بمختلف االشكال والحجوم 
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  :تتواجد ثالث بيئات رئيسية في المحيطات 
   surface layerالطبقة السطحية  - 1

  . م 500فوق  ،permanent thermoclineنحدار الحراري الدائم فوق اال
           deep waterالماء العميق  - 2

  .بارد جدا ومظلم ، دار الحراري ح اسفل االن
اء الناتجة عن    ارات الم ع المحيط وتي ى توزي ق عل سطحي والعمي اء ال تعتمد صفات الم

  .وجات  بفترات طويلة االمد مثل المةالرياح السائد
                    benthosعيات لقاا - 3

ـــة  ًعلـــى قـــاع البحـــر، وهـــي تـــضم أنواعـــا مختلفـــة مـــن وهـــي الحيوانـــات التـــي تعـــيش متثبت
ً؛ وأنواعــا مختلفــة مــن الحيوانــات كالرخويــات والقــشريات Algaeالنباتــات، مثــل الطحالــب 

  .بشكل جوھريولكن ال تعتبر مستنفذة ،تستھلك اوكسجين الماء العميق  .والمرجانيات

  
ي  ات الت دد المحيط غ ع يطويبل سةتح ب األرض خم ات  كوك  .محيط

 
  الھادي المحيط

 
 ف المائي وأكثر من ثلث مساحة سطح الكرةالمحيطات إذ تبلغ مساحته نصف مساحة الغال أكبر

ساحته حوالي  م165246األرضية وتبلغ م ون ك ة. 2 ملي ه البحار الفرعي  وفي حال أضفنا إلي
ه ة ل صين وبحر التابع ال اناليا كبحر  ساحته حوالي ب م 179679 فستصبح م ون ك لكن  .2ملي

غ حوالي  ار.  م4282معدل عمقه يبل ين الق ادي ب ع المحيط الھ ارتي يق ة وق ة من جھ ة األميركي
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1


اء ، 7.7كما يحتوي المحيط على  .أخرى آسيا واستراليا من جھة  بليون كيلو متر مكعب من الم
الماء . الموجودة على سطح األرض   وھو يمثل نصف كمية

  
  األطلسي المحيط

 
ين ع ب ارتي يق ارة من  ق ة والق ة جھ األميركي ا اأور وأفريقي ة أخرى وب غ مساح .من جھ ته وتبل

ى نحو 2 مليون كم82441 م106463 وترتفع إل ه البحار المتفرعة   في حال2 ك أضيفت إلي
د وينفتح على  عنه شمالي المحيط المتجم ال البلطيق وبحر الشمال بحرو  دل  .المانش كبحر  ا مع أم

   م3868عمقه فھو 
 

ادئ، المحيط محيط في العالم بعد أو المحيط األطلنطي ھو ثاني أكبر المحيط األطلسي بحيث  الھ
ع 82تبلغ مساحته حوالي .مساحة الكرة األرضية تقريبا يغطي خمس ر مرب و مت أتي .  ألف كيل ت

ي  من(تسميته بالمحيط االطلسي  ساألط ) اطلس بحر التي تعن ل ا ة الميثولوجي سلة االغريقي  سل
ال في سين. المغرب جب ى جزئين رئي سم إل شمالي والمحيط: ينق سي ال سي  المحيط األطل األطل
  الجنوبي

   
  الھندي المحيط

 
و ال يتصل من  قارة يقع بين ارة من  الغرب فھ ا الشمال وق أفريقي آسيا الشرق وقارة من  أوقيانيا

شمالي بالمحيط المتجمد ساحته ال غ م م73443حوالي  وتبل ون ك ى 2 ملي د تصل إل  74917 وق
ة األخرى وبعض البحار البنغال خليج  إذا أضفنا عليه2مليون كم و . الفرعي ه فھ دل عمق ا مع أم

  . م3963
ر ھو المحيط الھندي ين محيط ثالث أكب من المساحة % 20محيطات األرض، يغطي حوالي  ب
دي ب .األرض كوكب المائية على ون و 73 تقدر مساحة المحيط الھن م مر556 ملي ع  ألف كل ب

األحمر والبحر  . ، وتضم ھذه المساحة الخليج العربي) ألف ميل مربع400و  مليون28(
  

 الجنوبي المحيط المتجمد
 

بقارة  التي تحيط الھندي والمحيط الھادي والمحيط األطلسي للمحيط من األجزاء الجنوبية يتكون
ً جنوبا من كل محيط حيث تخف أو تنعدم كل 45خط عرض  وتقع مناطقه بعد الجنوبي القطب

المحيط المتجمد الجنوبي ھو الجزء   إن . السنة  معظم أيام   وتتجمد مياھه  المدارية التأثيرات
 .وھو رابع أكبر محيط في العالم. الجنوبية قارة القطبيةـــال وقـالمائي الذي يط

  

      الشمالي المحيط المتجمد

ً  تقريبا2 مليون كم14ويحيط به على مساحة تبلغ حوالي  للكرة األرضية الشمالي القطب يشكل
ه الجليد يغطيه سة في ة أرض ياب ى أي م ال يرتكز عل د دائ ة وھو جلي   بعض الجزربصورة دائم

شمالية وأمريكا أوروبا التابعة لقارة يا ال ه وآس د  وفي الم ق ر انخفاضا في الع ًدرجة الحرارة األكث
ه 5440وحدة فيه بحدود   درجة تحت الصفر أعمق70تصل الحرارة إلى  دل عمق  1526 ومع

ي . م ع ف شمالي، القطب يق يط ال و المح الم وھ ات الع ين محيط ن ب ساحة م  .األصغر م
يط، ه كمح رف ب ة تعت ة الدولي ة الھيدروغرافي ن أن المنظم الرغم م م المحيطات أخصائيو عل ب
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A


ساطة " البحر األبيض المتوسط القطبي"يدعونه  صنفونه كأحد البحار "القطبي البحر"أو بب ، وي
  ةالمتوسط

 
  oceanography المحيطات  علم

يــدرس كــل مــا يتعلــق بالمحيطــات مــن النــواحي الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة  علــم واســع 
 والفيزيــاء الجيوفيزيــاءويرتكــز علــى العديــد مــن العلــوم مثــل الجيولوجيــة والجغرافيــة و. الجيولوجيــةو

  . وعلم النبات والحيوان وغيرها

ْيقـــوم علـــم جيولوجيـــا المحيطـــات بدراســـة األرض عنـــد حافـــة البحـــر وتحـــت ســـطحه؛ وتـــاريخ  َ
وتبحث فيزياء المحيطات عن أسباب الحركات المائيـة، . تالعمليات التي شكلت أحواض المحيطا

كمـا يتـضمن علـم . مثل األمواج والتيارات والمد والجزر وصفاتها، وكيفية تأثيرها في البيئة البحريـة
وتــدرس كيميــاء . المحيطــات دراســات عــن انتقــال الطاقــة الــضوئية والطاقــة الحراريــة فــي مــاء البحــر

  . ماط التفاعالت التي تحدث فيهالمحيطات تركيب ماء البحر وأن

  أقسام علم المحيطات

  :ُ تميز في علم المحيطات األقسام اآلتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الدورة العامة للرياح )1(الشكل
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http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5453&vid=37
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  :physical oceanographyـ علم المحيطات الفيزيــائي 1

إلــى ّيتحــرك مــاء المحــيط حركــة دائمــة بــسبب األمــواج والتيــارات والمــد والجــزر؛ ممــا يــؤدي 
اخــتالط الميــاه بعــضها بــبعض؛ ويــدرس علــم المحيطــات الفيزيــائي كــل الخــصائص الفيزيائيــة التــي 

  . تتحكم بالمظاهر الفيزيائية المختلفة للمحيطات

A (تخــضع الــدورة العامــة لميــاه المحيطــات لثالثــة عوامــل : الــدورة العامــة لميــاه المحيطــات
ِ التــي يحــدثها دوران drag) الــسحب (قاومــةوالم، coriolis force قــوة كوريــولي والريــاح: هــي ْ ُ

  . األرض

؛ ألن تأثيرها إيجابي، إذ تتجه الدورة العامة للريـاح نحـو الرياحأهم هذه العوامل الثالثة هي 
َونتيجــة لــذلك تــدفع الريــاح المــاء . ٕالغــرب علــى امتــداد خــط االســتواء، والــى الــشرق قــرب القطبــين ُ

جــود كتــل كبيــرة مــن اليابــسة؛ فــإن المــاء ينحــرف فــي أثنــاء ولو. الــسطحي أمامهــا فــي االتجــاه نفــسه
جريانه مع الريح، فيجـري المـاء فـي نـصف الكـرة الـشمالي جهـة اليمـين، فـي حـين يجـري المـاء فـي 
ٕنـصف الكــرة الجنــوبي جهــة اليــسار، والــسبب فــي هـذا االتجــاه إلــى اليمــين فــي الــشمال والــى اليــسار 

ٕى شـكل األرض والـى كـون األرض تـدور حـول محورهـا  التي تعود إلكوريولي قوةفي الجنوب هو 
فكلمـــا . أمـــا قـــوة الـــسحب أو المقاومـــة فهـــي قـــوة ســـلبية تعمـــل علـــى إبطـــاء التيـــارات ).1-الـــشكل (

   .ازدادت سرعة جريان التيار زادت المقاومة أو السحب الذي يلقاه

فــي نــصف إن التفاعــل الــذي يحــدث بــين هــذه العوامــل الثالثــة هــو الــسبب فــي أن التيــارات 
الكـــرة الـــشمالي فـــي كـــل مـــن المحيطـــين األطلـــسي والهـــادئ تجـــري باتجـــاه حركـــة عقـــارب الـــساعة، 

  . وتجري التيارات في نصف الكرة الجنوبي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة

B ( األمواجwaves : يرجع منشأ معظـم األمـواج التـي تجـري عبـر بحـار العـالم إلـى الريـاح
ٍالتــي تحــدث تموجــات فــوق ســ ِ ْ وتــسمى المنطقــة التــي تهــب عليهــا الريــاح، ويحــدث فيهــا . طح المــاءُ

، وتــسمى األمــواج التــي تحــدث فــي منطقــة fetchالمــوج منطقــة هبــوب الريــاح فــوق المــاء المفتــوح 
  . seasهبوب الرياح األمواج الكبيرة 

ويتوقـف شـكله علـى شـكل . ّأما الزبد فيتشكل عندما تـرتطم موجـة بـاألرض فـوق قـاع ضـحل
ً فــإذا كــان القــاع منحــدرا انحــدارا بــسيطا فــإن األمــواج تتكــسر برفــق، وتنتــشر علــى الــشاطئ، القــاع، ً ً
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، أمـــا إذا كـــان الـــشاطئ شـــديد spilling breakerوتـــسمى الموجـــة المتكـــسرة الموجـــة المنتـــشرة 
  . plunging breakerاالنحدار فترتطم الموجة على نحو مفاجئ، وتتحول إلى موجة غامرة 

  : رى من األمواج، منهاوهناك أنواع أخ

 وهـي عبـارة عـن أمـواج زلزاليـة محيطيـة أو :waves  Tsunamis  األمـواج الـسناميةـ1
ُ، تحـــدثها حركـــات واســـعة فـــي قـــشرة الكـــرة األرضـــيةtidal wavesّأمـــواج مديـــة  ِ ْ ومـــن األســـباب . ُ

  . األخرى لحدوث هذه األمواج حدوث انزالقات أرضية وانفجارات تحت الماء

ـــ2 وهـــي كتـــل متراكمـــة مـــن المـــاء جمعتهـــا الريـــاح : storm wavesلعواصـــف  أمـــواج اـ
فالريــاح التـي تهــب بــشدة علـى شــاطئ مــا تجمـع الميــاه علـى ذلــك الــشاطئ كتـل أعلــى مــن . العنيفـة
  . ًوهي تحدث عموما في أثناء األعاصير. المعتاد

C ( التيــاراتcurrents 

  

ارات تنتقــل فــي المحيطــات المــواد الرئيــسية وبوســاطة التيــ.  التيــار مــاء يجــري مــن مكــان إلــى آخــر
 إلـى أنحـاء البحـر كافـة وفـي جميـع البحـار، لتزويـد األحيـاء واألكـسجين والمغذيات الغذاء: الثالث

  :وللتيارات ثالثة أنواع، هي. بأسباب الحياة

  local currents    ـ التيارات المحلية1

  tidal currentsـ تيارات المد والجزر 2

   upwelling        الرأسية ـ التيارات 3

D ( المــد والجــزرtides : يقتــصر التــأثير الرئيــسي للمــد والجــزر علــى المنطقــة الــساحلية واألحيــاء
  . التي تعيش فيها

E(ًتــؤثر درجــة الحــرارة والملوحــة كثيــرا فــي كثافــة المــاء، وكلمــا كانــت :  درجــة الحــرارة والملوحــة
  . ملوحة الماء كبيرة ازدادت كثافته

  :chemical oceanographyم المحيطات الكيميــاوي ـ عل2
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وتتـــشكل بعـــض .  تتعلـــق صـــفات مـــاء البحـــر بطبيعـــة المـــاء الـــصافي وبـــالمواد المنحلـــة فيـــه
المــواد الــصلبة المنحلــة فــي مــاء البحــر بوســاطة التجويــة الكيمياويــة لــصخور اليابــسة، كمــا ينجــرف 

اد أخــرى مــن بــاطن األرض مــن منافــذ وتنطلــق مــو. اآلخــر إلــى البحــر بوســاطة األنهــار ُبعــضها 
مائية حرارية، تدخل إلى المحيط، وينطلق بعضها اآلخـرمن بـاطن األرض فـي الغـالف الجـوي مـع 

  . البراكين، ثم تدخل إلى المحيط مع المطر والثلج

والحقيقــة أن . تتــألف معظــم المحاليــل أو المــواد المنحلــة مــن مجموعــات صــغيرة مــن الــشوارد
ِّكـــون نحـــو ُســـتة أيونـــات فقـــط ت وأن الكلوريـــد . مـــن المـــواد الـــصلبة المنحلـــة فـــي مـــاء البحـــر% 99َ

ٕواذا تم تبخير ماء البحـر فـإن األيونـات . من المواد الصلبة المنحلة% 85والصوديوم يكونان نحو 
  . ًالمتبقية تتحد؛ لتشكل أمالحا مختلفة

ََّعبـــر عنهـــا بعـــدد ُ بمجمـــوع األمـــالح المنحلـــة فـــي مـــاء البحـــر، ويsalinityوتعـــرف الملوحـــة 
 غ مـن الملـح، يقـال عندئـذ 35غ مـن مـاء البحـر، وهـي عـادة 1000الغرامات المتبقية عند تبخير 

  %.0 35 باأللف أو 35إن ملوحة ماء البحر هي 

ًمن المعلوم أن نسب األيونـات المختلفـة تتغيـر قلـيال، خاصـة فـي المنـاطق الـشاطئية، حيـث 
كمــا . ات الموجبــة، أو بــالقرب مــن المنافــذ الحراريــة المائيــةتجلــب األنهــار كميــات كبيــرة مــن األيونــ

يمكــن للنــشاطات البيولوجيــة الــشديدة أن تغيــر نــسب األيونــات فــي بعــض األمــاكن، لكــن تبقــى هــذه 
يـشير ذلـك إلـى أن معظـم أجـزاء المحيطـات ـ . النسب في معظم المحيطات ثابتة على نحو واضح

ًكيميائياـ مختلطة جيدا، وأن تغيرات ا   . لملوحة تحدث نتيجة لزيادة الماء النقي أو إزالتهً

  :biological oceanography ـ علم المحيطات الحيوي 3

 وهي الدراسـة العلميـة للعـضيات التـي marine biologyً ويسمى أيضا البيولوجيا البحرية 
حريـة عـضيات الب الوفـرةيـدرس  marine ecology كما أن علم البيئـة البحـري . تعيش في البحار

  . وتوزعها والعالقات بينها وبين بيئتها

 بحسب مواقعهـا فـي مـاء ئنات الحية التي تعيش في المحيط يمكن تقسيم مجموعات الكا
   :البحرـ إلى

 التـــي تعـــيش معلقـــة فـــي مـــاء البحـــر، تحركهـــا األمـــواج والتيـــارات planktonالعوالـــق ) 1(
  . phytoplankton وعوالق نباتية zooplanktonالمائية، والتي يميز فيها عوالق حيوانية 
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 التـي تتحـرك فـي المـاء مـستقلة عـن حركـة التيـارات واألمـواج، وهـي nektonالسوابح ) 2(
ــــار  ــــى بعــــض الرخويــــات كالحب ــــة، إضــــافة إل ــــدييات البحري تــــضم األســــماك وبعــــض الزواحــــف والث

  .واألخطبوط

 benthos القاعيات) 3(


