–الخقسين العوىدي للوياهVertical Classification :
ذمسُ اٌّ١اٖ ؼسة ػّمٙا اٌ:ٝ
أ -منطقة البحر العلوي )  :(Epipelagic zoneوهي الطبقة السطحية من المياه ان كانت
ساحميةاوفيالبحرالمفتوحوتمتازبالتهويةالجيدةووفرةاالنتاجيةوخصوصاً عندالجرفالقاري
وتمتدحتىعمق022موهيذاتدرجاتح اررةمتغيرة.
ب-


منطقة البحر الوسط)  :(Mesopelagic zoneوهي المنطقة البحرية التي تمتد

منعمق 022مترالى 0222متروذّراص تذسظح ؼشاسج ذمغ ت .َ˚20-4 ٓ١ذصً تؼط االظاءج
اٌ٘ ٝزٖ إٌّطمح  ٟ٘ٚغ١ش واف١ح ٌؼٍّ١ح اٌرشو١ة اٌعٛئِ.ٟؼظُ اٌؽٛ١أاخ ف٘ ٟزٖ إٌّطمح راخ
٘عشج ػّٛد٠ح ػادجً  ٟ٘ٚذأذ ٟصائشج ٌٍرغز٠حِٕٙٚ .ا االؼ١اء اٌثؽش٠ح اٌّسرٍٙىح ٌٍّٛاد اٌسالطح ِٓ
اٌطثماخ اٌؼٍ١ا ِٓ تما٠ا ؼٛ١أ١ح ٔٚثاذ١ح ٚاالؼ١اء اٌر ٟذرغز ٜػٍ ٝاالؼ١اء اٌر ٟذرٛاظذ ف ٟإٌّطمح.
الونطقت الوظلوت ) ٚ :( Pathypelagic zoneذّرذ ِٓ ػّك ِ 1000رش اٌٝ
ت-

ػّك ِ 4000رش ِٓ سطػ اٌثؽش .ذّراص تاْ ِؼذي دسظح اٌؽشاسج ذمش٠ثا ً  َ˚4ػٕذ ػذَ ٚظٛد
اٌر١اساخ اٌؼّ١مح ٚال٠صٍٙااٌعٛء ِطٍما ً ٌزا ٠طٍك ػٍٙ١ا تّٕطمح ِٕرصف اٌٍٚ ً١تسثة ٘زا اٌعالَ فال
ذؽراض اٌؽٛ١أاخ اٌر ٟذؼ١ش فٙ١ا اٌ ٝػ ٟ٘ٚ ْٛ١ذرغز ٜػٍِ ٝا٠رسالػ ِٓ إٌّطمح اٌؼٍ١ا ِٓ فراخ.
ث-


المنطقة الشديدة العمق  : Abyssopelagic zoneوهيالطبقةالشديدةالعمق

) (Abyssal layerالتي تتراوح بين  6000 – 4000متر وضغط عمود الماء يصل الى
110000psiوتمتازالمنطقةبالظممةالدائمةحيثاناشعةالشمسالتصلاليهامطمقاً.تمتازهذه
المنطقةبالمجتمعاتاالحيائيةالتيتعيشقريبةمنقاعالمحيطوالتيتتحملضغطالماءالعالي
جداً.
ج -منطقة الخندق:Hadal Zoneتوجدهذهالطبقةفياالعماقالتيتتراوحمن6000متر

الىاعمقنقطةفيالمحيطالتيتصلالى110034متروهيخندقمارياناالواقعشرقاندونيسيا.
يصلضغطعمودالماءفيهذهالطبقةالى.16,000psiتمتازهذهالمنطقةبانخفاضالمجتمعات
االحيائية وانخفاض التنوع فيها .يعتقد ان معظم المواد الغذائية التي تدعم الحياة في هذه العمق
متأتيةالتساقطالبحريلمغذاءمنالطبقاتالعمياكماانبعضاحيائهاطورطريقةالنتاجالطاقة
عنطريقالتفاعالتالكيميائيةحولالفوهاتالح ارريةالمائية. Thermal vents

 - Cالخفسين حسب نفاذيت الضىء:
هنطقت الضىء  ٟ٘ٚ Photic Zoneإٌّطمح إٌّرعح ِٓ اٌّ١اٖ ؼ١س ٕ٠فز خالٌٙا
أ-
اٌعٛء اٌ ٝػّك ٚ َ200ذؼ١ش فٙ١ا ِؼظُ االؼ١اء اٌثؽش٠ح.
ب -هنطقت عدم الضىء  ٟ٘ٚ Aphotic Zoneإٌّطمح اٌر ٟذّرذ ِٓ ػّك  َ200اٌٝ
ٚ َ1000فٙ١ا ٕ٠فز تؼط ِٛظاخ اٌعٛء ر ٚاٌرشدداخ اٌؼاٌ١ح اال أٙا الذساػذ ػٍ ٝاٌرّصً١
اٌعٛئ.ٟ
خ -الونطقت الوظلوت  ٟ٘ٚ Bathypelagic Zoneذّرذ ت َ1000 ٓ١اٌَ4000 ٝ
ٚالٕ٠فز خالٌٙا ا ٞظٛء.
ز -هنطقت الظالم الداهس  ٟ٘ٚ Abyssopelagic Zoneذّرذ اٌ ٝاوصش ِٓ َ4000
ٕ٘ٚا ظالَ داِس.

 -1الونطقت القاعيت  ٟ٘ٚBenthic Provinceذمسُ اٌ:ٝ
هنطقت الضىء  ٟ٘ٚ Littoral Zoneإٌّطمح اٌساؼٍ١ح ِٓ اٌثؽش ٚاٌر٠ ٟغطٙ١ا
أ-
اٌّاء اشٕاء اٌّذ فمػ ٚاٌر ٟسّٕ١ا٘ا .intertidal zone

ب -هنطقت ححج الضىء  ٟ٘ٚ Sublittoral Zoneإٌّطمح ِٓ لاع اٌّؽ١ػ اٌّّرذج
ِٓ اٚغأ ظضس اٌ ٝػّك  َ200ا ٞذغطِٕ ٟطمح اٌعشف اٌماس.ٞ
خ -هنطقت الحون ٟ٘ٚ Bathyal Zoneذّرذ ِٓ  َ2000-200ا ٞػٕذ اٌؽافح اٌماس٠ح.
ز -هنطقت الهاويت ٟ٘ٚ Abyssal Zoneذمغ ظّٓ إٌّؽذس اٌماسٚ ٞػٍ ٝػّك
٠رشاٚغ ت.َ6000-2000 ٓ١
هنطقت االعواق السحيقت  ٟ٘ٚ Hadal Zoneذمغ ف ٟاػّك ِٕاغك اٌّؽ١ػ فٟ
ض-
اٌخٕادق اٌثؽش٠ح اٌر٠ ٟرشاٚغ اٌؼّك فٙ١ا اوصش ِٓ .َ6000

الخياراث البحريتOcean Currents :
ححدد الخياراث الرئيست في الوحيطاث نخيجت عدة ذأش١شاخ ِٕٙا  -1ذأش١ش اٌش٠اغ  -2ٚاٌعغٛغ اٌع٠ٛح
ػٍ ٝسطػ اٌّاء  -3ٚاخرالف اٌىصافاخ ت ٓ١االظضاء اٌّخرٍفح ِٓ اٌثؽش .ار ححدد االخخالفاث في الكثافاث
تسثة  -1ػذَ ذسا ٞٚاٌرثادي اٌؽشاس ٞت ٓ١اٌغالف اٌعٚ ٞٛاٌّاء ف ٟاظضاء ِخرٍفح ِٓ سطػ اٌثؽش
ٚا٠عا ً -2تسثة اخرالفاخ اٌرثخش  -3ٚاٌرخف١ف.
٠رأشش احجاه وهسار الخيار اٌثؽش -1 ٞتذٚساْ االسض  -2ٚشىً اٌماساخ  -3ٚلاع اٌّؽ١ػٔ .ر١عح ٌزٌه
فاْ ؼشوح اٌر١اساخ اٌثؽش٠ح ِرؼشظح اوصش ِٕٙا شاترح تسثة اٌذٚاِاخ اٌّرغ١شج تاسرّشاس ِ ٟ٘ٚشاتٙح
ٌؽشواخ اٌش٠اغ ف ٟاٌغالف اٌعٌٚ ٞٛىٕٙا ذرغ١ش ٚذثذأ تصٛسج اتطأ.
ػِّٛا ً اٌر١اساخ اٌثؽش٠ح ذرؽشن تثػء ٚتصٛسج غ١ش ِٕرظّح .ػٕذ خػ االسرٛاء.اْ اٌر١اساخ اٌسطؽ١ح
ذعش ٞتسشػح 41-8كلن/يىمٕ٠ .مً اٌر١اس اٌشّاي اغٍسِٕ ِٓ ٟطمح  Nova Scotiaاٌ ٝاٌعضس اٌثش٠طأ١ح
تسشػح ذماسب 11وٍُ .َٛ٠/اال اْ اظضاء ِٓ ذ١اس اٌخٍ١ط ٠س١ش تسشػح اسرصٕائ١ح ذصً اٌ481 ٝكلن/يىمٚ .ذؼذ
ِؼشفرٕا ؼٛي سشع اٌر١اساخ ذؽد اٌسطؽ١ح لٍٍ١ح ظذاً ٌٚىٓ تؼط اٌرسع١الخ اٚسدخ اْ سشع اٌر١اساخ فٟ
اٌّسر٠ٛاخ العويقت بين 41-2كلن/يىم وّا سعٍد تؼط اٌسشع االػٍ.ٝ
حأثير كريىلسCoriolis Effect :
اْ ذأش١ش اٌش٠اغ ػٍ ٝاٌسطػ ال٠عؼً اٌّاء ٠س١ش تٕفس اذعا٘ٗ تثساغح ِاػذا ف ٟإٌّاغك اٌعؽٍح ظذاً .اْ
ؼشوح دٚساْ االسض ذؤد ٞاٌ ٝذأش١ش ٠ؽشف اذعاٖ ذ١اس اٌّاء تضا٠ٚح ػٓ اذعاٖ اٌش٠اغ .اْ ٘زا االٔؽشاف
٠ؼشف ػِّٛا ً ترأش١ش وشٌٛ٠س  ٛ٘ٚػاٌُ اٌش٠اظ١اخ اٌفشٔس ٟاٌزٚ ٞظغ اٚي ِؼادٌح س٠اظ١ح ذٛظػ ذأشش
ؼشوح ا ٞظسُ ػٍ ٝسطػ االسض تذٚساْ االسض ذؽد ٘زا اٌعسُ .فِ ٟؼظُ اٌؽاالخ فاْ ذٍه اٌمٛج صغ١شج
ظذاً ِماسٔح ِغ اٌم ٜٛاالخش ٜتؽ١س ّ٠ىٓ اّ٘اٌٙا اال أٙا ف ٟؼاٌح اٌغالف اٌعٚ ٞٛاٌّؽ١ػ فاْ لٛج وشٌٛ٠س
وث١شج ظذاً ِماسٔح ِغ اٌم ٜٛإٌّرعح ٌٍؽشوح ٌزا ٠عة اخز٘ا تؼ ٓ١االػرثاس ٌّؼشفح اذعاٖ اٌر١اساخ اٌثؽش٠ح .
اْ ذاش١ش وشٌٛ٠س ٠ؽشف اذعاٖ اٌر١اساٌ ٓ١ّ٠ ٝاذعاٖ اٌش٠اغ شّاي خػ االسرٛاء ٠ٚساسٖ ظٕٛب خػ
االسرٛاءٔ .ظش٠ا ٠ى ْٛاذعاٖ اٌر١اس ف ٟػّك ِؼ ٓ١تأؽشاف ٠صً اٌ ٝصا٠ٚح ِ ˚45غ اذعاٖ اٌش٠اغ ػٕذ
اٌسطػ .اْ االٔؽشاف ٠ضداد ِغ اٌؼّك ٚاْ سشػح اٌر١اس اٌر ٟصٕؼرٙا اٌش٠اغ ٠مً تسشػح ِغ اٌؼّك اٌ ٝاْ
٠صً صفشاً ػٕذ اٌؼّك اٌز٠ ٞى ْٛف ٗ١اذعاٖ اٌر١اس ِؼاوسا ذّاِا الذعاٖ اٌش٠اغٚ .اْ ٘زا اٌرأش١ش لٍ ً١ظذا اٚ
غ١ش ٚاظػ ف ٟاٌّ١اٖ اٌعؽٍح وّا اْ اٌرطثك اٌٍّؽ ٟا ٚاٌؽشاس٠ ٞؼًّ ٚواْ اٌّ١اٖ ظؽٍح ف١مًٍ ِٓ ذاش١ش
وشٌٛ٠س.

ٚلذ لاَ اٌؼاٌُ اٌس٠ٛذٚ ٞاٌفشد ا٠ىّاْ ف ٟػاَ  1102ترؼٍ ً١ظا٘شج أؽشاف ؼشوح اٌّ١اٖ اٌسطؽ١ح ػٓ اذعاٖ
اٌش٠اغ تسثة دٚساْ االسض ؼٛي ٔفسٙا (ذأش١ش وٛسٌٛ٠س) ٚسّ٘ ٝزا االٔؽشاف تّٕمٛي ا٠ىّاْ .ؼ١س ٠ظٙش
ذاش١ش وشٌٛ٠س ظٍ١ا فِ ٟساس ظسُ ٠رؽشن ِٓ اٌشّاي اٌ ٝاٌعٕٛب تشىً غ ٌٟٛفأٗ ٠رؼشض اٌ ٝأؽشاف فٟ
ِساسٖ ت ٓ١اٌؽشوح اٌفؼٍ١ح ٚاٌؽشوح اٌر٠ ٟش٠ذ اٌعسُ اْ ٠رؽشن تٙا ار أٗ ٕ٠ؽشف ػٓ ِساسٖ اٌ ٝاٌ ٓ١ّ١فٟ
إٌصف اٌشّاٌٚ ٟاٌ ٝاٌ١ساس ف ٟإٌصف اٌعٕٛت.ٟ

