ٌنفذ الضوء فً المحٌط الى عمق ٌتراوح بٌن 055-45م تقرٌبا اعتمادا على درجة شفافٌة المٌاه وقربها او
بعدها عن خط االستواء اذ ان اشعة الشمس تمٌل عن زاوٌة  o85فتصبح اقل شدة واقل اختراقا للمٌاه فتقل
المنطقة المضٌئة.

تكون بعض االطٌاف اعلى طاقة من االطٌاف االخرى ولعل اقوى االطٌاف هو الطٌف االزرق الذي ٌنفذ
الى اعماق كبٌرة اكثر من بقٌة االطٌاف اما بقٌة االطٌاف ذات التردد المنخفض مثل االحمر واالصفر
فتمتص فً بداٌة اول عشرة امتار من مٌاه المحٌط محولة طاقتها الى حرارة تدفئ الماء اما االزرق فنتٌجة
الختراقه لمسافات بعٌدة فهو ٌعكس هذا اللون الى عٌن المشاهد فٌبدو لون المحٌط باللون االزرق.

اعماق امتصاص االلوان المختلفة اللوان الطٌف المرئً
االس الهيدروجيني9
ٌنفصل جزيء الماء فً بعض الحاالت الى اٌونات الهٌدروجٌن واٌونات الهٌدروكسٌل كما فً المعادلة9

فالمحالٌل التً ٌزٌد فٌها تركٌز اٌون الهٌدروجٌن عن اٌون الهٌدروكسٌل تسمى باالحماض والمحالٌل التً
ٌزٌد فٌها اٌون الهٌدروكسٌل عن الهٌدروجٌن تسمى بالقواعد اما فً حالة التساوي فتسمى بالمحالٌل
المتعادلة .ان درجة الحموضة او القاعدٌة للمحالٌل تسمى باالس الهٌدروجٌنً او  PHوهً تشٌر الى سالب
تركٌز اٌونات الهٌدروجٌن فً المحلول فكلما ازداد االس الهٌدروجٌنً عن سبعة اشار الى ان المحلول
قاعدي وبالعكس حٌن ٌنخفض عن سبعة ٌكون حامضٌا.

امثلة على بعض المحالٌل واسها الهٌدروجٌنً.
االس الهٌدروجٌنً لماء البحر هو  7اي انه ٌمٌل الى القاعدٌة وهً اكثر ثباتا من المٌاه الداخلٌة والتً قد
تصبح حامضٌة عندما تكون مغلقة وتصٌبها االمطار الحامضٌة او لظروف اخرى .ان ثبات االس
الهٌدروجٌنً فً المحٌطات بسبب الكتلة المائٌة الكبٌرة ولوجود المحالٌل المنظمة ( )buffersفهذه المواد
تقلل من مٌل المٌاه البحرٌة الى انخفاض او ارتفاع اسها الهٌدروجٌنً .ان من اهم هذه المنظمات هً
الكربونات = CO3اذ انها عند زٌادة اٌون الهٌدروجٌن تتحد معه جاعلة الماء اقل حامضٌة وعند انخفاضه
لها القابلٌة على ترك هذا االٌون فتطلقه لتقلل من قاعدٌة المٌاه كما فً المعادلة9

ٌختلف االس الهٌدروجٌنً اختالفا طفٌفا اثناء الٌوم فخالل ساعات النهار اثناء التمثٌل الضوئً فان ثانً
اوكسٌد الكربون ٌنتزع من المٌاه مما ٌجعل المعادلة تتجه الى الٌسار نحو اي نحو انتزاع اٌون الهٌدروجٌن
من الماء فٌمٌل الى القاعدٌة اما لٌال وبسبب تنفس االحٌاء فان المعادلة تتجه ٌمٌنا اي الى الحامضٌة.

المد والجزر9
المد والجزر هو ظاهرة طبٌعٌة من مرحلتٌن تحدث لمٌاه المحٌطات والبحار .مرحلة المد ٌحدث فٌها
االرتفاع وقتً تدرجً فً منسوب مٌاه سطح المحٌط أو البحر .ومرحلة الجزر ٌحدث فٌها انخفاض وقتً
تدرجً فً منسوب مٌاه سطح المحٌط أو البحر.وتنجم هذة الظاهرة عن التؤثٌرات المجتمعة لقوى جاذبٌة
المركزٌة).
(الطرد
قوة
محورها
حول
األرض
ودوران
والشمس
القمر
بعض الشواطئ ٌحدث بها ذروتٌن متساوٌتن تقرٌبا ً للمد ،وحضٌضٌن للجزر كل ٌوم ،وٌسمً ذلك بالمد
نصف الٌومً (  )Semidiurnalبعض المواقع األخري ٌحدث بها ذروة واحدة للمد وحضٌض واحد
للجزر فقط كل ٌوم ،وٌسمً ذلك بالمد الٌومً ( . )Diurnalبعض المواقع ٌحدث بها مدٌن وجزرٌن
متفاوٌتن فً الٌوم الواحد ،وفً بعض األحٌان األخري ٌحدث بها مد وجزر واحد كل ٌوم ،وهذا ما ٌسمى
بالمد المختلط (.)mixed
تتؤثر فترة طول ووقت المد والجزر فً مكان ما بالمحاذاة بٌن الشمس والقمر ،و بنمط المد والجزر فً
المٌاه العمٌقة للمحٌط ،وبؤنظمة التقابُل المساري للمحٌطات ،وبشكل الخط الساحلً وبقٌاس األعماق القرٌبة
من الشاطئ.
كيفية حدوث ظاهرة المد والجزر:
تنشؤ حركة المد والجزر بفعل جاذبٌة الشمس والقمر لمٌاه البحار والمحٌطات وألن القمر أقرب إلى األرض
فتؤثٌر جاذبٌته تكون أكبر رغم صغر حجمه فنستنتج أن جاذبٌة القمر هً أهم عامل فً حدوث المد والجزر،
ولكن هنالك عامل أخر وهو قوة الطرد المركزي الناتج عن دوران األرض حول نفسهاٌ.حدث المد والجزر
مرتٌن كل ٌوم “مرة كل  01ساعة” ألن أجزاء سطح األرض تمر فً أثناء دورتها أمام القمر فٌحدث المد
فً األماكن المواجهة للقمر ،ثم الٌلبث أن ٌحدث الجزر عندما تبتعد هذه األماكن عنه ،وٌختلف ارتفاع المد
باختالف موقع القمر فً مداره بالنسبة لكل من األرض والشمس.

فً المحاق والبدر ٌعلو المد إلى أقصى ذروته نظرا لوقوع الشمس والقمر فً جهة واحدة ،وهذا ٌسمى بالمد
الربٌعً ()Spring tideوتبلغ قوة جاذبٌة القمر أقصاها عند ظاهرة الكسوف.
فً األسبوعٌن األول والثالث من كل شهر قمري ٌكون المد ضعٌف بسبب وقوع كل من الشمس والقمر
على ضلعً زاوٌة رأسها مركز األرض وبذلك تحاول جاذبٌة الشمس تعدٌل جاذبٌة القمر وهذا ماٌدعى
بالمد المحاقً (.)Neap tide

أهمية ظاهرة المد والجزر:
لحركات المد والجزر أهمٌة بالغة فهً تعمل على تطهٌر البحار والمحٌطات من كل الشوائب ،وكذلك
تطهٌر مصبات األنهار والموانئ من الرواسب ،كما أنها تساعد السفن على دخول الموانئ التً تقع فً
المناطق الضحلة .ولكن المد الشدٌد قد ٌشكل خطر على المالحة وخاصة فً المضاٌق.
إن ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبٌعٌة المنتشرة فً جمٌع بحار العالم ،وان نسبة ارتفاع المد
وانخفاض الجزر تختلف من القطب الشمالً إلى القطب الجنوبً مرورا بخط االستواء ،ففً بعض المناطق
من العالم تصل إلى أكثر من  155سم ،وفً مناطق أخرى ال تزٌد عن  25سم.وظاهرة المد والجزر تحدث
ٌومٌا  3مرات (كل  5ساعات تحدث الظاهرة) ،فً محافظة البصرة وفً شط العرب وشط البصرة ،فضال

عن السواحل المجاورة للخلٌج العربً فً خور الزبٌر ومدٌنة الفاو .وقد تصل إلى أكثر من  75سم فً
مدٌنة البصرة وتنخفض كلما توغلنا نحو الشمال إلى أن تختفً هذه الظاهرة فً مدٌنة القرنة.
عوامل المد والجزر:
1قوة جذب القمر والشمس لألرض.2قوة الطرد المركزٌة لألرضاالمواج البحرية9
حٌنما ٌضطرب سطح البحر تنشؤ األمواج  .واهم ماٌمٌز حركة الموجه انه حٌنما تمر على سطح الماء
بسرعه معٌنه ,فان المٌاه نفسها تعلو وتنخفضفً حركه متسقه منتظمه  .وهناك ارتباط بٌن طول الموجه
وقوتها وعمق المٌاه وهو ٌقاس بعملٌات حسابٌه تفسر األختالف فً اتجاه او خط سٌراألمواج التً تنشؤ فً
المٌاه العمٌقه  ,وحٌن تصل الى المٌاه الضحله  .وتنشؤ األمواج عاده من هبوب الرٌاح والعواصف  ,فمعظم
األمواج ناتجه عن تؤثٌر حركة الرٌاح على الماء  .غٌر ان األمواج قد تنشؤ بتؤثٌر حركات المد والجزر .
كما تنشؤ اٌضا من تؤثٌر الزالزل والبراكٌن فً قاع المحٌط  .ان نظام سٌر األمواج فً البحار والمحٌطات
نظام مضطرب  ,فهو خلٌط من األمواج فً شكل مجموعات او سالسل  ,تختلط ببعضها فً تناسق وتسابق
مستمر.
وتالحق
وتتباٌن المجموعات الموجٌه بحسب مكان نشؤتها  .وطرٌقة تلك النشؤه وبحسب سرعتها واتجاه حركتها .
فبعض المجموعات تنشؤ لتموت  ,وبعضها ٌقطع مسافات هائله  ,قد ٌصل بعدها الى السواحل عالٌا فٌحدث
التخرٌب والتدمٌرولكل موجه ارتفاع ٌقاس من قاعها الى قمتها ولها طول ٌعبر عنه بالمسافه بٌن قمتها وقمة
الموجه التالٌه لها اما مدة الموجه فهو تعبٌر ٌقصد بهالفتره الزمنٌه بٌن لحظتً مرور قمتٌٌن متتالٌتٌن بنقطه
معٌنه.
وهذه المقاٌٌس متغٌره وغٌر ثابته وتربط بعمق المٌاه وبحركة الرٌاح  .وجدٌر بالذكر ان كتلة المٌاه
التتحرك وال تنتقل مع الموجه ,ولكن الذٌٌنتقل هو الطاقه الدافعه .فجزئٌات الماء فً مسار دائري او
بٌضاوي ٌتعامد على خط مرور الموجه ,ثم تعود قرٌبا جدا من مكانها األصلً .ولوتحركت كتل الماء مع
األمواج بالفعل ألصبحت المالحه البحرٌه مستحٌله ولتعذرت السكنً بجوار السواحل البحرٌه.
وٌمكن تمثٌل حركة الموجه بقطعه من الفلٌن تطفو فوق مٌاه متماوجه فؤنها تعلو وتنخفض مع الموج ,ولكنها
التكاد تغٌر موضعها مالم تجرفها بالفعلرٌاح او تٌار مائً  .وشبٌه بذلك تماٌل سنابل القمح ,وتموجها مع
الرٌح .وتنشؤ أكبر االمواج فً المحٌطات التساع المجال الذي ٌعبر عنه بطول اإلمتداد وهو المسافة التً
ٌقطعها االمواج مدفوعة برٌاح دائمة الهبوب فً اتجاهواحد دون ان ٌعترضها عائق.وكلما كبرت االمواج
كلما ازداد ارتفاعها .فامتداد االمواج الضخمة فً المحٌطات التً تدفعها رٌاح تصل فً سرعتها سرعة
العواصفٌصل الى نحو  0555كٌلو متر .فاالمواج الضخمة ال ٌمكن ان تنشؤ فً بحر ضٌق او خلٌج.
كيف تكون حركة الموجة؟

تكون حركة دائرٌة من األسفل إلى األعلى ومن األعلى إلى األسفل فً المكان نفسه
وكل موجة تدفع الجزء المجاور لها من الماء لٌكون موجة مماثلة.
العالقه بين الرياح وحركة األمواج:
حٌنما تهب رٌاح ذات قوه معلومه لفتره او لمسافه معلومة على سطح المٌاه تنشؤ امواج لها ارتفاع ومده
معٌنه ,والى ان ٌصل كل اقصاه ٌمكن تقرٌر ماٌاتً9
 -0عند رٌاح ذات قوه معٌنه ٌزداد ارتفاع الموجه مع ازدٌاد المسافه التً هبت علٌها الرٌاح.
 -1كلما ازدادت فترة هبوب الرٌاح بقوه معلومه ,ازدادت سرعة حركة األمواج ,وبالتالً تزداد فترات
األمواج وارتفاعاتها
 -2بالنسبه لرٌاح تهب على مسافه معلومه ,نجد ان كلما اشتد هبوبها فان ارتفاع األمواج ٌزداد.

مضعفــات األمــواج:
تعمل المٌاه الضحله واألرصفه الصخرٌه والجزر الساحلٌه عند فتحات الخلجان على اضمحالل األمواج .
فاألمواج الطوٌله التً تندفع من عرض المحٌطنحو السواحل الشمالٌه لوالٌات انجلترا الجدٌده بالوالٌات
المتحده ,عندما تصل الٌها بكامل عنفوانهاٌ ,ستهلك قسم كبٌر من طاقتها اثناء مرورها بالشطوط الصخرٌه
والتالل البحرٌه والجزر المتاخمه للسواحل  ,وتعمل الشعاب المرجانٌه اٌضا على استنفاذ طاقة األمواج ,
حٌث تتكسر علٌها فتصاللى السواحل ضعٌفه  ,وقد ال تصلها اطالقاوٌعمل الجلٌد والثلج المتساقط واألمطار
على تهدئة قوة األمواج  ,وقد تقضً علٌها  .فاألمواج تتكسر على حواف الجلٌد  ,كما تعمل بلوراته عل
تخفٌف

حدتها  ,وهطول المطر المفاجئ ٌستنفذ طاقة الموج العالً  .وللزٌوت اٌضا تؤثٌر مهدئ لألمواج المتحركه
فً عرض البحر  .وتستعٌن بها السفن بؤلقائها فً الموج الثائر فً حاالت الطوارئ.
قــدرة األمــواج:
تتحرك األمواج فً المسطحات المائٌه الجنوبٌه حركه حره  ,فهً التتكسر على السواحل  ,وانما تدور حول
األرض  ,وهً تفوق امواج المسطحاتالمائٌه األخرى فً طولها واتساع قممها ولكنها لٌست اكثر األمواج
ارتفاعا  .وٌبلغ اقصى ارتفاع تبلغه األمواج نحو (  ) 6 , 4متر ولكن ارتفاع امواج العواصف قد ٌصل الى
ضعف ذلك الرقم .وأقصى رقم سجل الرتفاع األمواج بلغ (  ) 22 ,5مترا  .ولكن ذلك نادر الحدوث.
ولكً نتصور مقدار قدرة األمواج الضخمه نذكر انها استطاعت ان تحطم حاجز األمواج عند (وٌك ) على
ساحل اسكتلندا  ,وان ترفع كتله من الصخر والخرسانه تبلغ زنتها  0245طنا  ,وذلك فً عاصفه ثارت فً
شهر دٌسمبر سنة (  ) 0766مٌالدي وبعد مرور خمسة اعوام هبت عاصفه اخرى استطاعت امواجها ان
تكتسح الحاجز الجدٌد الذي بلغ زنته (  ) 1555طنا
واألمواج عامل هام من عوامل النحت واألرساب  ,فهً تحطم السواحل وتنحت فً تكوٌناتها وتعمل على
تآكلها وتكون الكهوف والمغارات البحرٌه وتنتزع كمٌات كبٌره من رمال الشواطئ كما انها قد ترسبه مكونه
حاجزا او جزٌره صغٌره.
األمــواج الزلزاليــه:
ٌطلق اسم األمواج المدٌه على نوعٌن متباٌنٌن من األمواج لٌس ألحدهما صله بحركات المد والنوع األول
ٌنشؤ عن الزالزل التً تحدث فً قاع المحٌط  ,والثانً تسببه الرٌاح الشدٌده او العواصف العاتٌه.
وتنشؤ معظم األمواج الزلزالٌه البحرٌه التً ٌطلق علٌها تسونامً فً األخادٌد واألحواض البحرٌه العمٌقه .
ففً اخادٌد اتكاما وألوشٌان والٌابان نشؤت امواج اطاحت بحٌاة الكثٌرٌن من البشر  .فمثل هذه األخادٌد
تحتل من قاع المحٌط مكانا ضعٌفا غٌر ثابت ٌصٌبه األختالل وعدم األتزان ,مماٌولد الكثٌر من الزالزل
التً تسبب األمواج الثائره الكبٌره  ,التً تخرب المنشآت الساحلٌه.
وقد تعرضت سواحل كثٌرة لدمار تلك األمواج التسونامٌه خالل فترات التارٌخ منها بعض سواحل البحر
المتوسط الشرقً  ,وسواحل شبه جزٌرة اٌبرٌا وسواحل غرب امرٌكا الجنوبٌه  ,وسواحل الٌابان وجزر
هاواي  .وقد تعرضت األخٌره فً ابرٌل سنة (  ) 0735لتلك األمواج التسونامٌهالمدمره فؤحدثت فً
سواحلها التخرٌب والتدمٌر .وقد تعاون المختصون فً الزالزل واألمواج والمد فً وضع نظام لحماٌة جزر
هاواي  ,وذلك بؤنشاء شبكه من محطات التنبإ موزعه فً المحٌط الهادٌلتحذٌر سكان الجزر من أخطار تلك
األمواج المدمـره.

