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أقسام علوم البحار والمحيطات
علم البحار والمحيطات )األقيانوغرافيا( Oceanography:
يتكون المصطلح من مقطعين ،ھما  Oceanوتعني محيط  ،و  graphوتعني وصف  ،وبذلك
فإن علم البحار والمحيطات علم تخصصي  ،يعني في مفھومه اللفظي وصف المحيطات ،ويتخصص
قي دراسة المسطحات المائية البحرية وحواضھا التضاريسية ،ويدخل ضمن مجاله مياه البحر،
واألحواض البحرية ،والحياة البحرية ،والنواحي التطبيقية للمسطحات المائية.

أقسام علوم البحار والمحيطات:
يتكون علم البحار والمحيطات من األقسام اآلتية:

 – ١األقيانوغرافيا الطبيعية :Physical Oceanography
يدرس ھذا القسم الخصائص الطبيعية لمياه البحار والمحيطات  ،ومنھا :
•درجة الحرارة والملوحة والكثافة  ،إلى غير ذلك.
•األشكال التضاريسية والجيولوجية لقاع البحر.
•الرواسب المكونة لقيعان البحار والمحيطات
•أشكال السواحل  ،وتراكيبھا ،وظاھراتھا الجيومورفولوجية ،وتطورھا ،وأقسامھا المختلفة.
يخدم ھذا القسم من علوم البحار والمحيطات مجموعة من العلوم منھا علم الرواسب،
والجيولوجيا  ،والجغرافيا الطبيعية  ،والجيوفيزياء ،والرياضيات ،والمترولوجيا.

 – ٢األقيانوغرافيا الكيميائية :Chemical Oceanography
يدرس ھذا القسم مواضيع كثيرة منھا:
•الخصائص الكيميائية لمياه البحار والمحيطات مثل ملوحة وكثافة المياه البحرية.
•رواسب األمالح على قيعان البحار والمحيطات.
•استغالل األمالح الذائبة في مياه البحر.
•يخدم ھذا القسم من العلوم البحرية علوم أھمھا علم الكيمياء.

 – ٣األقيانوغرافيا البيولوجية ) الحيوية ( : Biological Oceanography

يدرس ھذا العلم اآلتي:
•الحياة البحرية بأنواعھا المختلفة  ،النباتية منھا والحيوانية.
• العوامل المؤثرة في توزيع الكائنات الحية البحرية ،وتوزيعھا الجغرافي أفقيا ً ورأسيا ً في
مياه البحار والمحيطات.

 – ٤علوم البحار التطبيقية : Applied Oceanography
يركز ھذا القسم على استغالل المسطحات المائية ،ويتوزع ھذا االستغالل على جانبين:
•استغالل الكائنات الحية في المياه البحرية وعلى قاع البحر.
•استغالل الموارد المعدنية والبترول واألمالح على القاع وفي صخور القاع.

تعريف كلمة بحر :
ھو منطقة حوضية تمثل جزءاً من سطح األرض ،يشغل مساحة ما منه ،مملوءة بمياه لھا
خصائص معينة تكتسبھا من خصائص مياه المحيط ،وبذلك فإن لفظ البحر يطلق على المسطحات
المائية البحرية والمحيطية المتصلة مع بعضھا البعض .وكان يعرف البحر عند اإلغريق باسم
ثاالسو ،وھو لفظ كان يطلق على البحر المتوسط المعروف عندھم آنذاك.

أمثلة للبحار:
من البحار الموجودة على سطح األرض بحر الشمال ،وبحر قزوين ،وبحر سرجاسو ،وبحر إيجه،
والبحرين المتوسط واألبيض ،وبحر العرب والبحر البلطي ،وأخرى.

عزيزي الطالب:
حاول أن ترسم خريطة للعالم وبين عليھا البحار والمحيطات المختلفة.

تعريفات متنوعة:
 – ١البحر المفتوح : Open sea
يعرف أيضا ً بالبحر العالي  ، High seaوھو مصطلح يطلق على المياه الدولية الواقعة إلى الداخل
من المياه اإلقليمية  ،وھي المياه العميقة  ،والتي تتكون فيھا األمواج العادية وأمواج المد والجزر.

 – ٢المياه اإلقليمية :Territorial Water
ً
ميال ،وتسيطر عليھا
وھي مياه البحر المحصورة بين خط الساحل والبحر المفتوح وتبلغ مسافتھا ١٢
الدول المجاورة لمياه البحر سياسيا ً وعسكريا ً.

 – ٣البحار الحدية : Marginal Seas
تعرف أيضا ً بالبحار شبه القارية  ،وھي البحار التي تتداخل في أجسام القارات  ،وتفصل بين الدول،
ومن أمثلتھا بحر البلطيق ،والبحر األدرياتي ،والبحر التيراني ،وبحر إيجه .وھي بحار أحدث
جيولوجيا ً من المحيطات التي تتصل بھا ،وتكون التغيرات المناخية من أكثر العوامل التي أثرت
عليھا  ،وغالبا ً ما تكون قليلة العمق بالنسبة للمحيطات.

 – ٤الخليج الضيق : Gulf
وھو المسطح المائي البحري الذي يكون امتداده ) طوله ( في اليابس أكبر من عرضه ،ومن أمثلته
خليج بوثنيا ،وخليج فنلنده ،وخليجي السويس والعقبة ،والخليج العربي  ،وخليج كاليفورنيا.

 – ٥الخليج الواسع ) العريض ( : Bay
وھو المسطح المائي البحري الذي يكون عرضه أكبر من طوله )الداخل في اليابس( ،ومن أمثلته
خليج استراليا الكبير ،وخليج جنوه ،وخليج نابلي ،وغيرھا.

 - ٦المضيق البحري : Strait
يعرف أيضا ً باسم الممر البحري  ، Passageوھو المسطح المائي البحري الضيق الذي يصل بين
مسطحين مائيين بحريين ) بحر مع بحر  ،أو بحر مع محيط( ،ومن أمثلته مضيق جبل طارق،
ومضيق باب المندب ،ومضيف الدوفر ،وغيرھا.

 – ٧البحار المغلقة :Closed Seas
وھي المسطحات المائية البحرية التي تتصل بالمحيط بفتحة أو فتحات ضيقة ،مثل البحر المتوسط،
والبحر األحمر ،البحر الكاريبي ،والمحيط القطبي الشمالي.

 – ٨البحار القارية : Inter-Continental Seas
وھي البحار التي تتدخل كثيراً في يابس القارات ،وتكون أكثر العوامل المؤثرة فيھا قارية ،ومن
أمثلتھا البحر األحمر ،وبحر البلطيق  ،وخليج ھدسن.

 – ٩البحار شبه المغلقة :Partly – enclosed Seas
وھي المسطحات المائية التي تتصل بالمحيط بفتحة أو فتحات واسعة ،ومن أمثلتھا بحر الشمال،
وبحر ودال )القارة القطبية الجنوبية( ،وبحر أوخستك ،وبحر الصين.

 – ١٠البحار المحيطية : Pelagic Seas
وھي المسطحات المائية التي تتأثر كثيراً بأمواج المد والجزر وتتولد فيھا ،وتنقسم إلى قسمين ،البحار
المحيطية الضحلة  ،وتتركز في مناطق الرفارف القارية ،والمياه المحيطية العميقة ،وتقع في األعماق
أكثر من  ٢٠٠متر.

 – ١١القنوات المالحية :Channels
وھي القنوات التي صنعھا اإلنسان لتصل بين مسطحين مائيين بحريين ،لمرور السفن ،وتقريب
المسافات ،ومن أمثلتھا ،قناة السويس ،وقناة بنما.
عزيزي الطالب :حاول تتبع األسماء التي وردت في المفاھيم السابقة  ،ووضحھا على خريطة
العالم ،ثم حاول التعرف على أسماء جديدة للمسطحات المائية ،وقد تجد أن المسطح المائي يحمل
أكثر من اسم.

توزيع المسطحات المائية-:
يمكن دراسة التوزيع الجغرافي للبحار والمحيطات من جانبين:

 – ١التوزيع األفقي للمسطحات المائية البحرية :وأھم خصائصه:
•تشكل المسطحات المائية البحرية  % ٧٠.٨من مساحة سطح األرض ،أي ما مقداره
 ٣٦١٢٥٤مليون كم

٢

 ،ويعني ذلك أن الجزء األكبر من مساحة سطح األرض ماء .

عزيزي الطالب  :وضح ما إذا كانت ھذه المساحة ثابة أم ال خالل األزمنة الجيولوجية
المختلفة (
•تتكون المساحة المائية من محيطات وبحار ،أكبرھا مساحة المحيط الھادي  ،ويشكل ثلث
مساحة األرض ،ثم المحيط األطلسي،ويشكل خمس مساحة األرض ،ثم المحيط الھندي،
ومساحته سبع مساحة األرض ) من فضلك اكتب مساحة المحيطات الخمسة (.
•يسمي النصف الشمالي لألرض بالنصف اليابس ،نظراً ألن مساحة اليابس أكبر من مساحة
الماء

)  % ٦٠.٧يابس( ،ويسمي النصف الجنوبي لألرض بالنصف المائي ،نظراً ألن

مساحة الماء أكبر )  % ٨٠.٩ماء(.
•تزيد المساحة المائية أيضا ً في النصف الغربي من األرض حيث يوجد المحيط الھادي
والمحيط األطلسي ،وتقل في النصف الشرقي منھا.

 – ٢التوزيع الرأسي للمياه البحرية :وأھم خصائصه:
•يبلغ متوسط سمك الغالف المائي المحيط باألرض  ٢.٤ميل ) نحو  ٣٨٠٠كم( ،أو ما يعادل
 ١٦٨٠ : ١من نصف قطر األرض.
•تمثل المسطحات المائية البحرية الواقعة بين خط الساحل وعمق  ٦٠٠قدم نحو  % ٥من
مساحة الكرة األرضية ،وتمثل الواقعة بين  ٣٠٠٠ – ٦٠٠قدم نحو  ،% ٣أما تلك الواقعة
بين  ٦٠٠٠ – ٣٠٠٠قدم فتبلغ  ،% ٢أما بين  ١٢٠٠٠ – ٦٠٠٠قدم فتبلغ  ،% ١٥تزداد
النسبة المئوية إلى  % ٤١لألعماق الواقعة بين  ١٨٠٠٠ – ١٢٠٠٠قدم ،وتبلغ  % ٥للواقعة
أكثر من عمق  ١٨٠٠٠قدم.
•تبلغ كمية مياه البحار والمحيطات التي تتوزع أفقيا ً ورأسيا ً  ١٣٧٠مليون كم . ٣

أسباب تطور علم األقيانوغرافيا بعد القرن السابع عشر الميالدي-:
يمكن تلخيص ھذه األسباب في اآلتي:
•تحويل علم األقيانوغرافيا من مجر وصف لعلم إلى علم له قواعد وأسس تعتمد على التحليل.
•اھتمام بعض العلماء والباحثين بالدراسات األقيانوغرافية ،نذكر منھم ماثيو فونتين ماري ،و
ادوارد فوربس  ،و تشارلس طومسون.
•قيام بعض الحكومات برحالت تخصصية الكتشاف البحار والمحيطات.
•التطور السريع للمعدات واألدوات المستخدمة في قياس ودراسة خصائص مياه البحر
والحوض البحري.
•إنشاء بعض المعاھد البحرية المتخصصة  ،منھا معھد سكريبس في جامعة كاليفورنيا،
ومعھد المونت في نيويورك ،ومعھد ادنبره باسكتلنده ،ومعھد موسكو ،ومعھدي ليننجراد
وموناكو.
•تطور الغواصات المخصصة الكتشاف البحار والمحيطات.
•تطور أجھزة ومعدات الغوص لألفراد ،مما ساعد على زيادة التفاصيل البحرية في المياه
الضحلة.
•استخدام األقمار الصناعية والطائرات في التصور الجوي.

علماء وباحثون-:
اشتھر العديد من العلماء في مجال األقيانوغرافيا ،نذكر منھم-:

 – ١ماثيو فونتين ماري : Mathew Fontaine Mary
أمريكي األصل عاش بين  ١٨٨٣ – ١٨٠٦م  ،من أھم نشاطاته األقيانوغرافية:
•تخصص في األقيانوغرافيا الطبيعية ،واستوحى علمه من رحالته العديدة بصفته قبطان
بحري.
•درس العالقة بين الرياح السطحية وحركة مياه البحر.
•رسم العديد من الخرائط التي توضح بعض خصائص المياه ) الطبيعية والكيمائية( في
المحيط األطلسي.
•أصدر كتابا ً عن فن المالحة عام  ١٨٣٦م.
•درس خصائص التيارات البحرية السطحية واألمواج العادية.
•وضع تصنيفا ً للكتل المائية في المناطق التي عمل فيھا من المحيط األطلسي.
•درس البيئة الطبيعية التي تعيش فيھا الثدييات البحرية.
 – ٢ادوارد فوربس : Edward Forbes
أوقيانوغرافي بريطاني ،من أھم أعماله:
•تخصص في األقيانوغرافيا البيولوجية ،وأكمل دراسات األقيانوغرافيا البيولوجية بعد
أرسطو .
•درس أثر قاع البحر على تطور الكائنات البحرية.
•كون مدرسة متخصصة في بيولوجية البحار والمحيطات مقرھا اسكتلنده.
•كتب بحثا ً عن سمك النجمة.
•ساھم في نقل نظرية الالحياة من مستوى  ١٢٠٠قدم إلى  ١٨٠٠قدم ،ثم تحطمت ھذه
النظرية صدفة عام  ١٨٦٠م ،وذلك عندما سحب أحد الكوابل من عام  ٧٢٠٠قدم إلصالحه،
وكانت المفاجأة أن العديد من الكائنات البحرية كانت ملتصقة به.

 – ٣تشارلس طومسون : Charles Thomson
من أعماله األقيانوغرافية:
•تخصص في دراسة األقيانوغرافية البيولوجية.
•درس العالقة بين ضغط مياه البحر والكائنات البحرية.

•حاول دراسة خصائص الكائنات البحرية التي تعيش في األعماق.
•ترأس رحلة تشالنجر العالمية عام  ١٨٧٢م ،والتي دارت حول العالم.

أمثلة للرحالت البحرية العلمية-:
عزيزي الطالب :ھل شرحت لنا معنى الرحلة البحرية ؟
رحلة تشالنجر:
 – ١خط سير الرحلة:
تحركت الرحلة من لندن بتاريخ  ١٨٧٢ / ٢ / ٧نحو جبل طارق ،ثم جزر كناريا ،ثم سواحل
السلفادور ،ثم سارت مع دائرة عرض  ْ ٣٤جنوبا ً متجھة شرقا ً إلى كيب تاون ،ومنھا جنوبا ً بشرق
حتى سواحل القارة القطبية الجنوبية ،ومنھا إلى جزيرة تسمانيا جنوب استراليا ،ثم شرقا ً إلى
نيوزيلندا ،ومنھا شماالً إلى الشرق من أندونيسيا ،ثم شماالً حتى جزر الفلبين ،وخانق ماريانا ،ثم
توجھت الرحلة شرقا ً إلى جزر ھاواي ،ومنھا جنوبا ً وسط المحيط الھادي ،ثم سواحل شيلي الغربية،
ثم عبرت مضيق ماجالن ،وشماالً إلى سواحل األرجنتين ،وتوجھت بعد ذلك إلى ليبيريا وسيراليون،
ومنھا إلى لندن مرة أخرى ،قاطعة  ٦٨٧٩٠ميل.
عزيزي الطالب  :من فضلك ارسم على خريطة العالم خط سير الرحلة .

 – ٢نتائج الرحلة:
•استطاعت الرحلة أخذ عينات من المياه في  ٣٦٢محطة بحرية ،درست فيھا خصائص
المياه ،والكائنات البحرية ،والقاع.
•زادت المعلومات األقيانوغرافية عن طبوغرافية قاع المحيطات من خالل قياس األعماق
على طول خط سير الرحلة.
•تمكن طاقم العلماء خالل الرحلة تصنيف  ٧١٥عائلة حيوانية بحرية ،لم تكن معروفة من
قبل ،كما تم تمييز  ٤٦١٧كائنا ً بحريا ً.
•تم خالل الرحلة تسجيل أعمق نقطة في المحيط الھادي آنذاك ،وقد بلغت  ٢٦٨٥٠قدم في
خانق ماريانا ) أكبر عمق معروف فيه اآلن  ١١٥٢١م( ،وعرف ھذا العمق بعمق تشالنجر.
•تم تحديد مسار التيارات البحرية في المناطق التي مرت بھا الرحلة ،كما درست بعض
خصائصھا.

•تم اكتشاف الفوسفات في جزر كريسماس )المحيط الھادي( ،وتم استغالله فيما
بعد ،وتم تغطية مصاريف الرحلة منه.
•أنشأ طومسون بعد انتھاء الرحلة معھداً أقيانوغرافيا ً لدراسة الكائنات البحرية
التي تم جمعھا ،ولتحليل عينات الماء التي جمعت.
كانت رحلة تشالنجر رحلة حكومية رسمية ،ولم يقف الحد عند الرحالت الرسمية ،فقد كان
للھواة دوراً في دراسة البحار والمحيطات ،نذكر منھم:

•ألكسندر أجازيز:
كانت رحالته في نھاية القرن  ١٩وبداية القرن  ، ٢٠قطع خاللھا نحو  ١٠٠٠٠٠ميل ،في البحر
الكاريبي  ،والمحيطين الھندي والھادي.

•األمير ألبرت ھنري تشارلز:
من أعماله أنه اخترع الطوافات العائمة لدراسة التيارات البحرية ،كما اھتم بدراسة الثدييات البحرية.

نشأة البحار والمحيطات:
عند الحديث عن ھذا الموضوع ،فإنه ينقسم إلى قسمين:
األول :نشأة األحواض المحيطية.
الثاني  :نشأة المياه البحرية.

نشأة األحواض البحرية:
ال يمكن فصل األحواض البحرية عن القشرة األرضية ،فعند الحديث عن نشأتھا ،يجب الحديث
عن النظريات التي تناولت تكوين األرض والقشرة األرضية.
نترك المجال لك عزيزي الطالب بالرجوع إلى مقرر الجغرافيا الطبيعية لتتذكر مثل ھذه النظريات،
القديم منھا والحديث .ثم تذكر النظريات التي عالجت زحزحة القارات والنتائج التي ترتبت عليھا،
كما نترك لك المجال لتتذكر الحركات األرضية ونتائجھا على سطح األرض.

نشأة مياه البحار والمحيطات:
صاحب تكون مياه البحار والمحيطات تكون القشرة األرضية ،وفي ھذا المجال نذكر اآلتي:
•يبلغ حجم مياه البحار والمحيطات في الوقت الحاضر  ١٣٧٠كيلومتر مكعب ،وتبلغ نسبة
األمالح فيھا نحو  % ٣تقريبا ً.

•كان يعتقد أن مصدر ھذه المياه ھي األمطار الساقطة من الغالف الجوي ،ولكن وجد أن
الغالف الجوي ال يحتوي إال على  ١٣٠٠مليون كم مكعب من المياه.
•اعتقد البعض فيما بعد أن مصدر مياه البحار ھي المياه األولية التي ظھرت ألول مرة على
سطح األرض ،والتي مصدرھا باطن األرض والصخور البركانية ،وقد أثبتت الدراسات أن
المياه الموجودة في قشرة األرض أقل من كمية المياه في البحار والمحيطات.
•رجح البعض أنه أضيفت إلى الكمية السابقة كمية أخرى أتت من صخور القشرة األرضية
مصدرھا باطن األرض العميق.

باختصار نوضح:
•أن مياه البحار والمحيطات كانت جزءاً من الكرة األرضية ،ثم بدأت تظھر في الغالف
الجوي وعلى سطح األرض ،وكان تكوينھا مصاحبا ً لتصلب الكرة األرضية وقشرتھا ،ثم
بدأت تتجمع في األحواض السطحية إلى أن مألتھا.
•تكونت أمالح ھذه المياه من عناصر الكلوريدات والفلوريدات وبعض الكربونات وغيرھا،
وھي أمالح خرج معظمھا من البراكين.

تغير مستوى سطح البحر:
يتغير ) يتذبذب( مستوى سطح البحر  ،أي يرتفع مرة ثم ينخفض على سبيل المثال ،ويأتي ھذا
التغير في مستواه من مجموعة من العوامل تؤثر عليه ،وأھم ھذه العوامل فعل الجليد ،والحركات
األرضية المحلية منھا والعظمى ،ثم فعل الرواسب البحرية ،وتغير سرعة دوران األرض ،إضافة
إلى تغير موقع القطبين ،وتغير خصائص مياه البحار والمحيطات .تحدث ھذه العوامل مجموعة من
التغيرات في مستوى سطح البحر ،نذكرھا في اآلتي:

•التغيرات الجليدية : Glacial Changes
تحدث نتيجة لحدوث فترات جليدية وأخرى غير جليدية ،بحيث ينخفض مستوى سطح
البحر في الفترات الجليدية  ،ويرتفع في األخرى.

•التغيرات التكتونية المحلية : Local Tectonic Changes
تحدث نتيجة للزالزل أو البراكين  ،وبخاصة تلك التي تحدث في قاع البحر.

•تغيرات تحدثھا الحركات التكتونية العظمى : Tectonic Changes
تحدث نتيجة للحركات األرضية الكبرى ،والتي تكون ظاھرات تضاريسية كبرى،

وتنقسم إلى قسمين:

•حركات أرضية سالبة : Negative Changes
تكون ألسفل ،يتبعھا ھبوط في مستوى سطح البحر.

• حركات أرضية موجبة : Positive Changes
تكون ألعلى  ،يتبعھا ارتفاع في مستوى سطح البحر.

•تغيرات تحدثھا الرواسب : Sediments changes
وھي التغيرات التي تحدث عندما تتراكم الرواسب على قاع البحر.

•تغيرات جيوديسية : Geodetic Changes
أ  -تحدث عندما تتغير سرعة دوران األرض ،أو يتغير موقع القطبين ،فعلى سبيل المثال :
تعمل الزيادة في سرعة دوران األرض إلى زيادة القوة الطاردة المركزية عند خط االستواء ،وبالتالي
يرتفع منسوب مستوى سطح البحر في المناطق االستوائية ،وينخفض عند القطبين.
ب – إذا تغير موقع القطبين درجة واحدة فإن منسوب مستوى سطح البحر يرتفع في المناطق
االستوائية بمقدار  ٢٤٥م.

•تغيرات ناتجة عن الخصائص الطبيعية لمياه البحر :Natural Changes
وھي التغيرات التي تحدث نتيجة لتغير درجة حرارة مياه البحر ،أو الملوحة ،أو الكثافة،
وتغير ھذه الخصائص يعمل على حركة مياه البحر والمعروفة بالتيارات البحرية.
تعتبر التغيرات في مستوى سطح المياه البحرية في عصر الباليستوسين من أوضح التغيرات
التي استطاع اإلنسان أن يتتبعھا ،وذلك ألن الظاھرات التي تكونت في ھذا العصر الزالت باقية ،أو
باقية أجزاء منھا ،وكلما رجعنا في التاريخ الجيولوجي إلى الخلف تصبح الصورة باھتة أكثر ،وتكون
ً
الظاھرات الناتجة عن تغير مستوى سطح البحر أقل وضوحا ً
وتتبعا ،وتعتبر المدرجات البحرية من
أوضح الظاھرات الجيومورفولوجية التي نتجت عن تغيره.

تغيرات الباليستوسين المناخية-:
حدثت في عصر الباليستوسين تغيرات مناخية كبرى ،أدت إلى حدوث فترات جليدية عندما
كانت تنخفض درجة الحرارة ،وفترات غير جليدية عندما كانت ترتفع درجة الحرارة ،وقد تم تمييز
ھذه الفترات في مناطق مختلفة من العالم ،ففي حوض البحر المتوسط حدثت فترات جليدية تمثلت في

فترة جينز  ،وفترة مندل ،وفترة ريس ،وفترة فيرم ،أما الفترات الدفيئة التي حدثت بينھا ھي فترة
جينز – مندل ،وفترة مندل – ريس  ،وفترة ريس فيرم .أما في أمريكا الشمالية فحدثت فترات جليدية
تمثلت في فترة نبراسكا )جينز( ،وفترة كانسن )مندل( ،وفترة إلينوي )ريس( ،وفترة ويسكونسن
)فيرم(.
عزيزي الطالب :ھل وضحت التغيرات في مستوى سطح البحر  ،والمدرجات الناتجة عنھا في
أشكال مختلفة.

المدرجات البحرية-:
تعتبر المدرجات البحرية نتيجة طبيعية لتغير مستوى سطح البحر ،فقد كان يرتفع منسوب مياه
البحر في الفترات المناخية الدفيئة ،وكانت المياه البحرية تغمر مساحات واسعة من اليابس ،ليصبح
ضمن قاع البحر ،ثم كان ينخفض في الفترات المناخية الباردة ،وكان ينتج عنھا تراجع مياه البحر
ً
وانكشاف مساحة من قاع البحر ،لتكون مدرجا ً
بحريا ،والمدرج البحري جزء من قاع البحر يضاف
لليابس نتيجة لتراجع مياه البحر.
ويمكن تلخيص مالمح التغيرات المناخية على البحار في اآلتي:

•في الفترات المناخية الدفيئة:
أھم خصائص مياه البحرفيھا:
•كان يرتفع منسوب مياه البحر نظراً لذوبان جزء من الجليد.
•كانت تنخفض نسبة ملوحة مياه البحر.
•كانت تتكون المدرجات البحرية )السھول البحرية التحاتية( ،إال أنھا مغمورة بمياه البحر.
•كانت تتشكل السواحل وتظھر عليھا ظاھرات جيومورفولوجية مختلفة مثل الفيوردات
والجزر الساحلية ،وغيرھا.

•في الفترات المناخية الجليدية:
أھم خصائص مياه البحر فيھا:
•كان يحدث فيھا انخفاضا ً حاداً في مستوى سطح البحر ،وانخفاضا ً محدوداً في المناطق
المغطاة بالركامات الجليدية.
•انكشاف مساحات كبيرة من الشواطئ لتكون المدرجات البحرية.

•ارتفاع حاد في نسبة ملوحة مياه البحر.
•تناقص مساحة المسطحات المائية على حساب اليابس.
المدرجات البحرية في حوض البحر المتوسط:
تكونت في المناطق الھامشية من حوض البحر المتوسط مجموعة من المدرجات البحرية،
يوضحھا الجدول رقم ) :( ١
جدول رقم )  :( ١المدرجات البحرية في حوض البحر المتوسط
اسم المدرج

المدة الزمنية)سنه(

منسوب مياه البحر) م (

٦٦٠٠٠٠

٨١ - ١٠٣ +

المدرج الصقلي

٥٠٠٠٠٠

٥٥ - ٧٥ +

المدرج الميالزي

٢٧٠٠٠٠

٢٩ - ٣٦ +

المدرج التيراني

١٥٠٠٠٠

١٥ - ٢٠ +

المدرج المونستيري

١٢٥٠٠٠

٥-٨+

المدرج المونستيري المتأخر

ويوضح الشكل اآلتي المدرجات البحرية في حوض البحر المتوسط.

ويوضح الجدول رقم )  ( ٢الفترات المناخية الجليدية والدفيئة ،ومدرجاتھا في كل من حوض البحر
المتوسط ،وحول أمريكا الشمالية:

جدول رقم )  ( ٢الفترات المناخية ،ومدرجاتھا ،ومتوسط مناسيب المدرجات.
الفترات المناخية
جليدية

اسم المدرج

دفيئة

متوسط المنسوب م

أوالً :في حوض البحر المتوسط
ما قبل الباليستوسين

١٠٠ +

المدرج الصقلي

جينز
جينز  -مندل

٦٠ +

المدرج الميالزي

مندل
مندل  -ريس

٣٢+

المدرج التيراني

ريس
ريس  -فيرم

المونستيري

١٨+

المونستيري المتأخر

٧.٥ +

فيرم
الوقت الحاضر

المدرج الفالندري

تقريبا ً مع مستوى
مياه البحر

ثانيا ً :حول أمريكا الشمالية
ما قبل الباليستوسين
نبراسكا

انخفض مستوى مياه البحر إلى –  ١٠م
أفتونيان

كانسن

براندوين

٨١ +

كوھاري

٦٥+

انخفض مستوى مياه البحر إلى –  ٣٠م
يارموث

إلينوي

ساندرالند

٤٩+

انخفض مستوى مياه البحر إلى –  ٧٥م
سانجامون

إيوا

ويكوميكو

٢٩+

انخفض مستوى مياه البحر إلى –  ٧٠م
بيوريان

كووان
انخفض مستوى مياه البحر إلى –  ٩٠م

٢٠+

٧.٥ +

سفلى
ويسكونسن وسطى

بامليكو

عليا

تكون في الفترات الدفيئة

داخل ويسكونسن

الفصل الثاني
خصائص مياه البحار والمحيطات
خصائص مياه البحر-:
أوالً :درجة الحرارة-:
ً
تتغير درجة حرارة مياه البحر أفقيا ً
ورأسيا ،ويأتي ھذا التغير من مجموعة من العوامل ،منھا
الموقع الفلكي والجغرافي ،وطبيعة األشعة الشمسية الواصلة إلى المسطح البحري ،ثم عدد ساعات
شروق الشمس ،واألحوال الجوية السائدة فوق البحر ،إضافة إلى حالة خصائص مياه البحر،
والتيارات البحرية .

التوزيع األفقي لدرجة حرارة مياه البحر-:
يأخذ التوزيع األفقي لدرجة حرارة مياه البار والمحيطات الخصائص اآلتية:
•االنخفاض التدريجي لدرجات الحرارة كلما بعدنا عن خط االستواء نحو القطبين.
•ارتفاع درجة حرارة مياه البحار في نصف الكرة الشمالي عنھا في نصف الكرة الجنوبي،
ويعود ذلك إلى تأثر النصف الجنوبي للكرة األرضية بالتيارات الھوائية الباردة اآلتية من
القارة القطبية الجنوبية ،ويمكن االستدالل على ذلك من اآلتي:
•تبلغ درجة حرارة مياه البحر  ْ ٥.٦م بين دائرتي  ْ ٧٠ – ْ ٦٠شماالً .في حين أنھا تبلغ –
 ْ ١.٣م في نفس العروض جنوبا ً.
ً
شماال ،يقابلھا
•وتبلغ درجة حرارة مياه البحر  ْ ٢٦.٩م بين خط االستواء وعرض ْ ١٠
 ْ ٢٥.٨٨م في نفس العروض جنوبا ً.
•تكاد أن تكون خطوط الحرارة المتساوية مستقيمة في أقصى بحار النصف الجنوبي للكرة
األرضية ،حول القارة القطبية الجنوبية ،ويعود ذلك أساسا ً لعدم وجود يابس يؤثر عليھا.
•تتعرج خطوط الحرارة المتساوية قرب السواحل الغربية للقارات ،يعود ذلك لوجود التيارات
المائية الباردة.

•يبلغ أعلى متوسط لدرجة حرارة مياه البحر  ْ ٢٧.٨٨م ،ويقع في المحيط الھندي بين خط
ً
جنوبا ،يعود ذلك لتأثير اليابس على مياه المحيط الھندي الشمالي.
االستواء وعرض ْ ١٠
•تعتبر درجة حرارة مباه المحيط األطلسي الشمالي أعلى من درجة حرارة المحيط الھادي
الشمالي ،ودرجة حرارة مياه األطلسي الجنوبي أقل من درجة حرارة مياه المحيط الھادي
الجنوبي .عزيزي الطالب حاول أن تجد السبب في ذلك.
•تنخفض درجة حرارة المسطحات المائية الجنوبية في المحيط األطلسي والھندي الجنوبيين
عنھا في المحيط الھادي الجنوبي .يعود ذلك الزدياد الكتل الثلجية الطافية فيھما ،وتأثير
الرياح الغربية والقطبية.

التوزيع الرأسي لدرجة حرارة مياه البحر-:
ً
ً
أفقيا ،ويجب األخذ في االعتبار أنه كلما تعمقنا
رأسيا ،كما تباينت
تتباين درجة حرارة مياه البحر
ألسفل نبتعد عن مصدر درجة الحرارة المتمثل في اإلشعاعات الشمسية ،كما نبتعد عن تأثير اليابس
السطحي ،ودرجة الحرارة المخزنة في الغالف الجوي لألرض ،كذلك يجب أن نتذكر أن للتيارات
البحرية الرأسية الدور األكبر في نقل التأثير الحراري من سطح الماء إلى قاع البحر ،وأھم خصائص
التوزيع الرأسي لدرجة الحرارة ما يأتي:
•تنخفض درجة الحرارة كلما تعمقنا ألسفل في مياه البحار ،يعود ذلك إلى أن اإلشعاع الشمسي
ال يصل إال إلى  ٢٠٠م من مستوى سطح البحر ،كما أن المياه البحرية العميقة بعيدة عن
المؤثرات الخارجية.
•تعتبر التيارات البحرية وحركات التقليب المستمرة في المياه العامل األساسي في نقل التأثير
الحراري من أعلى ألسفل.
•تقل تعاريج خطوط الحرارة المتساوية كلما تعمقنا ألسفل نظراً لتقارب درجات الحرارة،
والناتج عن بعدھا عن تأثير اليابس السطحي.
•يقل عدد خطوط الحرارة المتساوية أيضا ً كلما تعمقنا ألسفل.

التغير اليومي لدرجة حرارة مياه البحر-:
تتغير درجات حرارة المياه والبحار يوميا ً ومن ساعة إلى أخرى كما تتغير سنويا ً وفصليا ً ،
ويتأثر التغير اليومي لدرجة حرارة مياه البحر بالعوامل المتغيرة يو ً
ميا ،وأھمھا:

•وجود السحب فوق المسطح المائي ،ويجب مالحظة أن لنوع وسمك السحب ،وكميتھا في قبة
السماء دور في ذلك.
•تغير الخصائص الطبيعية للھواء المالمس لسطح الماء.
•اختالف سرعة الرياح ،إذ أنھا تؤثر على األمواج وتقليب المياه السطحية.
•قدرة المياه على اكتساب درجة الحرارة ،وتختلف ھذه القدرة من مسطح مائي آلخر حسب
الخصائص المائية المختلفة حسب الخصائص الطبيعية للمياه.
•حركات المد والجزر واألمواج ،حيث تعمل على نقل التأثير الحراري من مسطح بحري
آلخر.

التغير الفصلي لدرجة حرارة مياه البحار-:
فصليا ،وتكون للعوامل التي تتغير فوق المسطح المائي فصليا ً
ً
تتغير درجات حرارة مياه البحر
دورا في ذلك ،وأھمھا:
•تغير كمية اإلشعاع الشمسي الواصلة للمسطح المائي فصليا ً .
•تغير طبيعة التيارات البحرية من فصل آلخر.
•تأثير الرياح الفصلية اآلتية من اليابس نحو البحر.

ثانيا ً :ملوحة مياه البحار والمحيطات-:
تعرف الملوحة بأنھا كمية األمالح المذابة في مياه البحر ،وھي مكونة من مجموعة كبيرة من
األمالح أھمھا الكلوريدات والفلوريدات والكربونات وغيرھا ،وال يقتصر وجود األمالح في مياه
البحر ،فتوجد أمالح في المياه الجوفية ،وفي مياه األنھار ،إال أنھا تختلف عن تلك الموجودة في مياه
البحر.

الفرق بين ملوحة مياه البحار وملوحة مياه األنھار-:
يمكن وضع ھذه الفروق في اآلتي:
•تبلغ نسبة ملوحة مياه البحار  ٣٥في األلف ،وتتكون من كلوريدات  ٣١في األلف ،إضافة
إلى أمالح الماغنيسيوم والبروميدات والفلوريدات .أما ملوحة مياه األنھار فتبلغ  ١٥في
األلف ،وتتكون أساسا ً من كربونات  ٦في األلف وأمالح أخرى.
•إذا تغيرت ملوحة مياه البحار فإن جميع األمالح المكونة لھا تتغير بنسب ثابتة ،في حين إذا
تغيرت ملوحة مياه األنھار فإنھا تتغير بنسب غير ثابتة.

مالحظات ھامة-:
•تنخفض نسبة الكربونات في مياه البحار ألن بعض الحيوانات البحرية تمتص الكربونات،
وتستخدمھا في بناء ھياكلھا ،في حين ترتفع نسبة الكلور في مياه البحر ،ويعود ذلك إلى:
•تشكل غازات الكلور ومركباته المنبعثة من البراكين المصدر الرئيس للكلوريدات المكونة
للملوحة.
•تذوب أمالح الكلوريدات البركانية بسرعة عندما تصل مياه البحر.
•يعمل مركب الجلوكونيت على امتصاص البوتاسيوم من مياه البحر ،لذلك تقل نسبته فيھا،
وعند وجود ھذا المركب في مياه البحر فإنه يكسبھا اللون األخضر.

العوامل المؤثرة في ملوحة مياه البحر-:
يعتبر البخر والتساقط من أكثر العوامل المؤثرة في ملوحة مياه البحر ،إذ أن زيادتھما أو
نقصانھما تؤثران على تركيز األمالح في مياه البحر.

•تأثير البخر:
يعبر البخر عن كمية المياه المفقودة من المسطحات المائية ،وترتبط ملوحة مياه البحار بعالقة
طردية مع البخر ،ويمكن االستدالل على ذلك من األمثلة اآلتية:
•تصل ملوحة مياه البحر إلى  ٣٥.٥في األلف بين العرضين  ْ ٢٥ – ْ ٢٠شماالً وجنوبا ً.
•وتصل الملوحة البحرية إلى  ٣٥في األلف بين العرضين  ٥٠ – ْ ٣٨في األلف
شماالً وجنوبا ً.
•تنخفض نسبة الملوحة إلى  ٣٤.٥في األلف في العروض االستوائية رغم ارتفاع درجة
الحرارة في ھذه العروض ،حيث كمية التساقط كبيرة.

•التساقط:
يعبر التساقط عن كمية المياه المكتسبة في المسطحات المائية ،وتوجد عالقة عكسية
بين نسبة الملوحة البحرية والتساقط .
التوزيع الجغرافي لملوحة مياه البحار والمحيطات-:
يمكن التعرف على صفات ھذا التوزيع من الخصائص اآلتية:

 – ١تقل نسبة الملوحة في مسطحات مائية بحرية تزيد فيھا كمية األمطار ،وتؤكد ھذا
األمثلة اآلتية:
•تبلغ نسبة الملوحة بين عرضي  ْ ٥٠ – ْ ٤٠شماالً غرب أمريكا الشمالية  ٣٢في
األلف ،حيث تبلغ كمية األمطار الساقطة  ٢٢٥سم سنويا ً .وتبلغ الملوحة في نفس
العروض شرق أمريكا الشمالية  ٣٤في األلف ،حيث تبلغ كمية األمطار الساقطة
 ١٦٥سم سنويا ً.
•تبلغ نسبة الملوحة البحرية بالقرب من ساحل غانا ) غرب أفريقيا(  ٣٢في
األلف ،حيث تبلغ كمية األمطار السنوية نحو  ٢٥٠سم .
•ترتفع نسبة الملوحة في مسطحات مائية تقل فوقھا كمية األمطار الساقطة ،وتؤكد
ھذا األمثلة اآلتية:
•تصل نسبة الملوحة في مياه البحر األحمر  ٤١في األلف ،حيث تبلغ كمية
األمطار الساقطة نحو  ٢.٥سم سنويا ً  ،مع العلم أن البحر األحمر قاري
الخصائص.
•وتبلغ بالقرب من الساحل الغربي ألستراليا  ٣٦.٣في األلف ،ويعود ذلك إلى قلة
التساقط ،وارتفاع الفاقد المائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
•تعتبر المسطحات المائية البحرية الواقعة بين العرضين  ْ ١٥شماالً وجنوبا ً من
أكثر المسطحات البحرية ملوحة ،وتتراوح الملوحة فيھا بين  ٣٨ – ٣٥في
األلف ،يعود ذلك إلى كثرة الفاقد وقلة التساقط  ،باستثناء مناطق األمطار
االستوائية ،ومصبات األنھار الكبرى.
•تنخفض نسبة الملوحة البحرية أمام مصبات األنھار الكبرى ،فتبلغ نسبة الملوحة
أمام مصب نھر األمازون  ١٥في األلف ،وتبلغ أمام نھر الكونغو  ٢٠في األلف.
•تقل الملوحة في المسطحات المائية االستوائية ،والتي تقع ضمن نظام األمطار االستوائية ،إذ
تتراوح نسب الملوحة فيھا بين  ٣٣ – ٣١في األلف.

ويجب العلم بأن ملوحة مياه البحار والمحيطات تتغير في المسطح المائي الواحد وفي المسطحات
ً
ً
وفصليا ،وسنويا ً .كما يجب العلم
يوميا،
المائية المتجاورة ،ويعود ذلك إلى تغير العوامل المؤثرة فيھا
بأن مياه البحر األقل ملوحة تنتقل إلى المياه البحرية األكثر ملوحة في صورة تيارات بحرية سطحية،
في حين تنتقل مياه البحر األكثر ملوحة إلى المياه األقل ملوحة في صورة تيارات بحرية تحت
سطحية ،اعلم أيضا ً أن المياه األقل ملوحة أقل كثافة .ھذا وتوضح الخريطة اآلتية الملوحة السطحية
لمياه البحار والمحيطات.

عزيزي الطالب :حاول أن تطبق ھذا على البحر المتوسط والبحار والمحيطات المتصلة به.

الملوحة في مياه البحر المتوسط وبحر الشمال-:
نظراً لقرب البحر المتوسط من المنطقة شبه الجافة فإن الفاقد من مياھه عن طريق البخر أكثر من
المكتسب من األنھار والتساقط ،لذلك ترتفع نسبة الملوحة فيه ،أما في بحر الشمال فإن نسبة الملوحة
تقل بصورة ملحوظة ،ويعود ذلك إلى كثرة مياه األنھار المتجھة إليه ،وانصھار جزء من الجليد في
المناطق المحيطة ،لذلك تتجه التيارات المائية البحرية من المحيط األطلسي إليه لتعادل الملوحة.

ثالثا ً :كثافة مياه البحار والمحيطات-:
تعرف الكثافة بأنھا وزن المادة بالجرام لكل سم ) ٢وحدة المساحة ( ،وفي الوضع العادي للمياه
تكون الكثافة  ١جرام  /سم  ،٢ويمكن التعرف على خصائص كثافة مياه البحار من اآلتي:

•يبلغ متوسط كثافة مياه البحار والمحيطات  ١.٠٢٥٠سم. ٢
•تختلف كثافة المياه البحرية كلما تعمقنا رأسيا ً ألسفل ،ويمكن أن نستدل على ذلك من الكثافات
اآلتية:
•تبلغ الكثافة عند عمق  ٨٠٠م  ١.٠٢٨٠سم .٢
•وتبلغ الكثافة عند عمق  ٢٠٠٠م  ١.٠٢٩٠سم . ٢
•تختلف أيضا ً كثافة مياه البحار أفقيا ً من مسطح مائي إلى آخر ،ويعود ذلك إلى تباين العوامل
المؤثرة في الكثافة.
•تعتبر درجة الحرارة ونسبة الملوحة من أكثر العوامل المؤثرة في الكثافة ،ويمكن التعرف
على ذلك من:
•إذا انخفضت درجة الحرارة وانخفضت نسبة الملوحة تقل كثافة مياه البحر.
•إذا ارتفعت درجة الحرارة وارتفعت نسبة الملوحة ازدادت كثافة مياه البحر.
•إذا ارتفعت كثافة المياه السطحية عن كثافة المياه السفلية تحدث في المسطح البحري تيارات
بحرية رأسية  ،تعمل على نقل المياه السطحية ألسفل.
•تصل المياه السطحية األكثر كثافة إلى األعماق البعيدة في حالتين:
•إذا ارتفعت نسبة الملوحة السطحية وانخفضت درجة حرارتھا تدريجيا ً.
•إذا انخفضت درجة حرارة المياه السطحية انخفاضا ً ملحوظا ً كما ھو الحال في المسطحات
المائية القطبية.

الفصل الثالث
حركات مياه البحار والمحيطات
حركات مياه البحر:
تعتبر مياه البحر في حركة دائمة ،األمر الذي يجعلھا متجددة باستمرار ،وتتعد حركات مياه
البحر ،فمنھا الحركات المائية السطحية ،ومنھا تحت السطحية ) السفلية( ،فمن الحركات السطحية
أمواج المد والجزر ،واألمواج العادية ،والتيارات البحرية السطحية ،ومن الحركات تحت السطحية
التيارات البحرية الرأسية

) الصاعدة والھابطة(  ،والتيارات األفقية تحت السطحية ،يضاف

إلى ذلك حركات المياه التي تسببھا الحركات التكتونية في قاع البحر ،والتي ينتج عنھا أمواج تسمى
تسونامي.
أمواج المد والجزر-:
ھي أمواج طويلة يرتبط حدوثھا بجذب الشمس والقمر لسطح األرض ،وبالقوة الطاردة المركزية
لألرض .وللتعرف على طبيعة التجاذب بين القمر واألرض ،يبدو من الشكل اآلتي:

األرض

القمر )ك(
م
ف

ك ١ق
ق

م  :تمثل المسافة بين مركز القمر ومركز األرض ،و)ف( تمثل المسافة بين سطحي القمر واألرض.
ك  :تمثل كتلة القمر.
ك : ١تمثل كتلة أي جسم على سطح األرض.
ق  :نصف قطر األرض.
ك×١ك٢
وبحسب قانون نيوتن فإن قوة الجذب بين الجسمين تتناسب مع ــــــــــــــــــ
٢
ف

نستنتج من القانون السابق اآلتي:
•قوة جذب القمر ألي كتلة على سطح األرض أكبر من قوة جذب القمر ألي كتلة عند مركز
األرض ،حيث أن ) م ( أكبر من) ف ( .ويعود ذلك إلى أن:
ك×١ك٢
ك×١ك٢
أكبر من ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
٢
٢
م
)م–ق(
•إذا اتحدت قوة جذب القمر لسطح األرض مع قوة الطرد المركزية لألرض ،فإن اتجاه
القوتين واحد ،ويزداد المد.
•تؤثر أيضا ً قوة جذب الشمس على سطح األرض ،وإذا اتحدت قوة جذب القمر مع قوة جذب
الشمس وفي اتجاه واحد من سطح األرض فإن المد يرتفع كثيراً  ،ويسمى بالمد العالي،
وللعلم فقط فإن قوة جذب الشمس تعادل  % ٤٥من قوة جذب القمر ،يعود ذلك للبعد الكبير
بين الشمس واألرض.

•يؤثر مدار القمر البيضاوي حول األرض على المد والجزر ،ففي حالة اقتراب القمر من
سطح األرض تزيد قوة الجذب بمقدار  ،% ٢٠وبالتالي يرتفع المد في المناطق المواجھة
للقمر من سطح األرض ،في حين ينخفض بمقدار  % ٢٠عندما يكون القمر بعيداً في مداره.
•يحدث المد أو الجزر كل  ١٢ساعة و ٢٦ثانية ،وذلك ألن الفرق بين دوران القمر حول
األرض ،ودوران األرض حول نفسھا  ٥٠ثانية.
•يكون المد معتدالً على سطح األرض عندما تقع األرض في مركز زاوية قائمة بين القمر
والشمس .ھذا ،ويوضح الشكل اآلتي المد التام  ،والمد المحاقي ،وذلك بحسب موقع القمر
واألرض من بعضھما.

•يختلف ارتفاع مياه البحر بالمد أو انخفاضھا بالجزر حتى على خط الطول الواحد ،إذ يؤثر
على ھذه العملية عوامل أخرى غير قوى الجذب ،والطرد المركزي لألرض ،ومن ھذه
العوامل اتساع المسطح المائي ،وتشكيل اليابس حول البحر ،وعمق المياه ،وطول وارتفاع
أمواج المد والجزر ،إضافة إلى سرعة الرياح.

•يحدث المد في الجانب اآلخر لسطح األرض والمضاد لموقع القمر ،حيث تزيد القوة الطاردة
المركزية لألرض عن قوة جذب القمر لسطح األرض ،ويمكن االستدالل على ذلك من
العالقات اآلتية:
ك×١ك٢
ــــــــــــــــ أكبر من
٢
)م–ق(

ك×١ك٢
ــــــــــــــــــ
٢
م

ك×١ك٢
و أكبر من ـــــــــــــــ
٢
)م+ق(

أشكال منحنيات المد والجزر-:
تأخذ منحنيات المد والجزر أحد األشكال اآلتية-:

•منحنى بقمة واحدة:
وفيه يرتفع منسوب مياه البحر مرة واحدة بالمد وينخفض مرة واحدة بالجزر خالل ساعات اليوم
 ،يحدث كل  ١٢ساعة.

•منحنى ثنائي القمة:
وفيه يرتفع منسوب مياه البحر مرتين في صورة أمواج المد ،وينخفض مرتين في صورة
أمواج الجزر يحدث كل  ٦ساعات.

•منحنى مركب القمم:
وفيه تظھر أكثر من ارتفاعين ،وأكثر من انخفاضين لمستوى سطح البحر خالل ساعات اليوم.

وتوضح األشكال اآلتية أشكال منحنيات المد والجزر.

األمواج العادية-:
ھي حركة دورانية مكانية لمياه البحر تقع في الطبقة العليا من مياه البحر ،وتحدثھا الرياح
السطحية ،وينتج عنھا ارتفاع وانخفاض في المياه السطحية )كما ُتالحظ( ،ويسبب ھذا دوران المياه
السطحية نتيجة لتحريكھا بفعل الرياح.

أجزاء الموجة-:
تتكون كل موجة من األجزاء اآلتية-:
•طول الموجة :ھي المسافة األفقية الممتدة من قمة موجة إلى قمة موجة مجاورة )سابقة أو
الحقة( ،أو ھي المسافة األفقية بين باطني موجتين متجاورتين.
•ارتفاع الموجة :ھي المسافة الرأسية بين قمة الموجة وقاعھا.

•زمن دوران الموجة :ھي الفترة الزمنية التي تستغرقھا الموجة في دورانھا ) تحركھا (
من قمة ألخرى ،أو من باطن آلخر.

قمة

قمة

طول الموجة
ارتفاع الموجة

مستوى سطح البحر
باطن )قاع(
سرعة الموجة :ويقصد بھا سرعة دوران الموجة بين القمة واألخرى ،وتحسب كاآلتي:
طول الموجة
سرعة الموجة = ـــــــــــــــــــــ
زمن دوران الموجة
قياس األمواج :تقاس األمواج بالمتر إذا قيست سرعة الرياح كم  /ساعة ،وتقاس بالقدم إذا قيست
سرعة الرياح ميل  /ساعة.

وللوصول إلى معرفة أكثر باألمواج ،نذكر اآلتي-:
•تتكون األمواج العادية نتيجة لعاملين ،األول رئيسي وھو الرياح ،والثاني ثانوي ،وھو
الزالزل والبراكين التي تحدث في قاع البحر ،وتعرف األمواج التي تكونھا زالزل القاع
باسم أمواج تسونامي ،وھي أمواج عالية وطويلة وسريعة ،وتحدث دماراً كبيراً في المناطق
الساحلية التي تضربھا.

•تتحرك مياه البحر في حركة دورانية ،ينتجھا احتكاك الرياح بسطح مياه البحر ،وضغطھا
عليه ،وتكون الحركة الدورانية قوية عند سطح الماء ،ويضعف دورانھا كلما تعمقنا ألسفل،
لتنتھي األمواج عند  ٣٣٠قدم )نحو  ١٠٠متر(.
•لم تعرف إلى اآلن اآللية التي تستخدمھا الرياح لتكوين األمواج ،على الرغم أنه من الثابت أن
الرياح ھي العامل الرئيس في تكوين األمواج.
•تبدأ األمواج عادة بالتحرك من البحار المفتوحة نحو السواحل ،ويكون اتجاھھا مع اتجاه
الرياح التي كونتھا ،وقد تشاھد األمواج في مناطق ال يوجد فيھا رياح ،لكنھا تكونت في
مناطق بعيدة بسبب الرياح ،وانتقلت حركتھا إلى مسطحات مائية ال يوجد بھا رياح.
ً
•تكون الرياح المتجھة من اليابس نحو البحر أمواجا ً
أيضا ،إال أنھا تكون ضعيفة إذا قورنت
بأمواج الرياح اآلتية من فوق البحر.
•تتحدد سرعة األمواج بمجموعة من العوامل ،منھا-:
•الرياح :توجد عالقة طردية بين سرعة الرياح وسرعة تحرك األمواج.
•العوائق البحرية :تتمثل العوائق البحرية في الجزر ،والصخور المنتشرة على القاع،
والرواسب في المياه الشاطئية ،إضافة إلى التشكيالت المختلفة المكونة للحافة الساحلية وخط
الساحل ،وتعمل ھذه العوائق على الحد من سرعة تحرك األمواج ،حيث تتكسر وتفقد

دورانھا  ،وتوجد عالقة سلبية بين كثرة العوائق وسرعة تحرك األمواج.
•طول الموجة وعمق مياه البحر :إذا كان عمق مياه البحر أكبر من نصف طول الموجة،
فتتوقف سرعة الموجة على أساس اختالف طولھا ،أما إذا كان عمق المياه أقل من نصف
طول الموجة ،فتتوقف سرعة الموجة على أساس العمق  ،وذلك ألن األمواج ترتطم بالقاع
فيحد من حركتھا.

تصنيف األمواج-:
تصنف األمواج حسب مجموعة من األسس ،منھا:

•التقسيم حسب العالقة مع الرياح :وتقسم إلى:
•األمواج األولية :وتسمى أمواج البحر ،وھي األمواج غير مكتملة النمو ،وتتكون عند بداية
احتكاك الرياح بسطح مياه البحر.

•األمواج الفعلية :وھي األمواج مكتملة النمو ،وتوجد عادة خارج نطاق الرياح التي
كونتھا ،وتسلك طريقا ً محددة ،وتكون أجزاء الموجة مكتملة.
•التقسيم حسب سرعة األمواج :وتقسم إلى:
•أمواج سريعة :تتراوح سرعتھا بين  ١٠٠ – ٦٠كم  /ساعة.
•أمواج متوسطة السرعة :وھي التي تتراوح سرعتھا بين  ٦٠ – ٣٠كم  /ساعة.
•أمواج محدودة السرعة :تتراوح سرعتھا بين  ٢٠ – ١٠كم  /ساعة.
•أمواج ھادئة :وتقل سرعتھا عن  ١٠كم  /ساعة.
•التقسيم حسب شكل الموجة :وتقسم فيه األمواج إلى:
•األمواج المتباينة :وھي األمواج غير المنتظمة ،وتكون عادة محدودة االرتفاع ،وتظھر
قمم وقيعان األمواج فيھا.
•األمواج الحلزونية :توجد في البحار المفتوحة ،وھي غير محدودة االرتفاع.

•األمواج المنعزلة :وتعرف باألمواج الفردية ،وتوجد في المياه الضحلة.
•التقسيم حسب ضحولة مياه البحر :تقسم األمواج إلى:
•أمواج متكسرة أمامية :وھي التي تتكسر على قاع البحرالضحل ،أي أن عمق المياه ال
يسمح لھا بإكمال دورتھا.
•أمواج متكسرة :وھي التي تتكسر )ال تكمل دورتھا( بفعل العوائق الفجائية التي تعترضھا،
سواء كانت طبيعية أو بشرية.

الفصل الرابع
التيارات البحرية
التيارات البحرية:
ھي كتل من المياه السطحية البحرية تتحرك في اتجاھات محددة ،ومسارات محددة ،وبسرعة
معلومة  ،تبلغ  ٣كم /ساعة في المتوسط ،وتتحرك مياه البحر في صورة تيارات بحرية لمسافات
طويلة تقدر بآالف الكيلومترات ،وھي تشبه األنھار المائية الضخمة ،والواسعة ً
جدا ،كما أنھا تكون

حلقة مقفلة من التيارات البحرية في المسطح المائي الواحد ،كذلك تنتقل من مسطح مائي آلخر،
وتتكون التيارات البحرية نتيجة لتغير مجموعة من العوامل في مياه البحر أھمھا:
•اختالق كثافة مياه البحر على المستويين األفقي والرأسي.
•اختالف درجة حرارة مياه البحر.
•اختالف نسبة الملوحة بين المسطحات المائية ،أو في مناطق متباعدة من المسطح المائي
الواحد ،على الناحيتين األفقية والرأسية.
يعني ذلك أن الختالف خصائص مياه البحر الدور األكبر في تكوين التيارات البحرية ،وھذا أمر
طبيعي ،إذ أنھا تعمل على اختالف منسوب سطح مياه البحار المتجاورة ،ويكون للفاقد والمكتسب من
المياه دوراَ في ذلك ،وبالتالي تتحرك مياه البحر من المسطح المائي األكثر منسوبا ً إلى المسطح
ً
منسوبا ،أما فيما يتعلق بدور الرياح السطحية بالنسبة للتيارات البحرية األفقية فإنھا
المائي األقل
تساعد في توجيھھا ،والتأثير على سرعتھا سلبا ً أو إيجابا ً.

أنواع التيارات البحرية:
تقسم التيارات البحرية حسب أسس مختلفة ،منھا:
أوالً :حسب مكانھا من الحوض البحري :وتنقسم إلى:
•التيارات األفقية  :وتعرف بالسطحية أو تحت السطحية ) قريبة من القاع ( ،وھي الكتل
المائية التي تتحرك في الطبقة العليا من المياه السطحية ،أو تتحرك في االتجاه المضاد
للتيارات السطحية على قاع البحر ،وتسمى بالتيارات البحرية األفقية السفلية.
•التيارات البحرية الرأسية :وتتحرك رأسيا ً بين المياه السطحية وتحت السطحية )
العميقة(  ،ومنھا نوعان ،التيارات الرأسية الھابطة ،والتيارات الرأسية الصاعدة.
ثانيا ً :حسب درجة حرارة مياه البحر :وتنقسم إلى:
 – ١تيارات بحرية دافئة :وھي التي تتحرك من مسطحات مائية بحرية أكثر حرارة إلى
مسطحات بحرية أقل حرارة.
 – ٢تيارات مائية باردة :وھي التي تتحرك من مسطحات بحرية أقل حرارة إلى مسطحات
بحرية أكثر حرارة.
ثالثا ً :حسب اتجاه التحرك :وتنقسم إلى:

•تيارات بحرية تتحرك من االستواء نحو الشمال والجنوب :وھي التيارات البحرية
التي تتحرك بالقرب من شرق القارات ،تبدأ حركتھا من المناطق البحرية االستوائية نحو
المناطق الشمالية والجنوبية.
•تيارات تتحرك من الشمال والجنوب نحو االستواء :وھي التيارات البحرية التي
تتحرك من المسطحات البحرية الشمالية أو الجنوبية ) قطبية وما حولھا( نحو المسطحات
البحرية االستوائية.
ً
تقريبا ،ومن أمثلتھا
•تيارات بحرية عرضية :وھي التي تتحرك موازية لدوائر العرض
التيارات االستوائية  ،واالستوائية الرجعية ،والتيارات الوسطى من المحيط الھادي الشمالي.
وتوضح الخرائط التالية التيارات األفقية السطحية في محيطات العالم.
خريطة مبسطة للتيارات البحرية

خريطة تفصيلية للتيارات البحرية

توزيع التيارات البحرية األفقية-:
•التيارات البحرية في المحيط األطلسي-:
تعمل الرياح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية على تحريك جزءاً من المياه
االستوائية في المحيط األطلسي االستوائي نحو الغرب لتكون التيارين البحريين االستوائيين الشمالي
والجنوبي ،ويكون اتجاھھما مع نفس اتجاه الرياح،ثم يعمل دوران األرض على انحرافھما إلى
الشمال والجنوب عند وصولھما المسطحات المائية االستوائية الغربية من المحيط األطلسي .يتكون
بين التيارين السابقين التيار البحري االستوائي الرجعي ،والمتجه نحو السواحل الشرقية ألفريقيا،
ويتكون ھذا التيار ليوازن المياه بين شرق وغرب األطلسي.
عندما يصطدم التيار البحري االستوائي الشمالي بساحل أمريكا الجنوبية ينحرف معه نحو الشمال
ً
الغربي ،ويدخل جزء منه البحر الكاريبي ،ونظراً الرتفاع المياه فيه ،فإنه يخرج قويا ً
ومندفعا،
ليعرف بعد سيره نحو الشمال الشرقي باسم تيار الخليج الدافئ ،وتساعد الرياح الغربية في زيادة
دفعه ،ويستمر في جريانه حتى يصل شمال غرب أوروبا )سواحل النرويج( ،وعندئذ يتفرع إلى
ثالث تيارات بحرية ثانوية ،يتجه أحدھا نحو الجنوب بمحاذاة الساحل الغربي ألوروبا ،ويعرف باسم
تيار كناريا البارد ليتأثر فيما بعد بالرياح الشمالية الشرقية ويلحق بالتيار االستوائي الشمالي ،في حين
يستمر الثاني شماالً بشرق نحو سواحل النرويج ،أما التيار الثالث فيتجه نحو اسكتلنده  ،كذلك يتكون
بين جزيرة جرينلند وشمال كندا تيار بحري آخر يعرف باسم تيار البرادور ،ليتجه جنوباً تحت دفع
المياه المنصھرة من الجليد ،ومتأثراً بدوران األرض ،ليلتقي بتيار الخليج الدافئ حول جزيرة
نيوفونالند.

وفي النصف الجنوبي من المحيط األطلسي يصطدم التيار االستوائي الجنوبي برأس سان روك
لينقسم إلى قسمين ،أحدھما يلحق بتيار الخليج ويكمله ،والثاني يتجه جنوبا ً بجوار الساحل الشرقي لكل
من البرازيل واألرجنتين ،ويعرف باسم تيار البرازيل الدافئ ،وعندما يصل إلى منطقة ھبوب الرياح
الغربية العكسية في أقصى الجنوب ،يندفع مع اتجاھھا ليلحق بالتيارات الباردة الجنوبية المتجھة نحو
الشرق ،ويتأثر ھذا التيار بدوران األرض لينحرف شماالً نحو السواحل الغربية لقارة أفريقيا،
ويعرف في ھذه المنطقة باسم تيار بنجويال البارد ،ليلحق في نھايته بالتيار االستوائي الجنوبي.
نخلص من ھذا الشرح أن التيارات البحرية الموجودة في المحيط األطلسي ،ھي:

أوالً :في المحيط األطلسي الشمالي:
•التيار االستوائي الشمالي ،ويعرف بالتيار التجاري الشمالي.
•تيار الخليج الدافئ بجوار الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية ،ويعرف الجزء الشمالي منه باسم
تيار المحيط األطلسي الشمالي.
•تيار كناريا البارد بجوار السواحل الغربية ألوروبا.
•تيار بافن البارد بين جرينلند وشمال كندا ،ويعرف الجزء الجنوبي منه باسم تيار البرادور
البارد.
•التيار البحري اإلرمنغي ،ويتحرك من الشرق إلى الغرب جنوب جزيرة أيسلندا.
•تيار الرأس األخضر ،وھو جزء من التيار االستوائي الرجعي ويلتقي مع تيار كناريا البارد.

ثانيا ً :في المحيط األطلسي الجنوبي:
•التيار االستوائي الجنوبي ،ويعرف باسم التيار التجاري الجنوبي ،ويعرف الجزء الغربي منه
والمتجه نحو تيار الخليج باسم التيار الجوياني نسبة إلى جزر جويانا.
•تيار البرازيل الدافئ بجوار ساحلي البرازيل واألرجنتين.
•تيار فوكالند البارد ،يلتقي مع تيار البرازيل الدافئ.
•التيار األطلسي الجنوبي والمتحرك من الغرب إلى الشرق.
•تيار بنجويال البارد بجوار الساحل الغربي ألفريقيا.
•التيار األنجولي ويشبه تيار الرأس األخضر.

التيارات البحرية في المحيط الھادي:

تشبه دورة التيارات البحرية في المحيط الھادي تلك الموجودة في المحيط األطلسي ،إال أن
المساحة الكبيرة لھذا المحيط أعطت لتياراته البحرية بعض الخصوصيات.
تبدأ التيارات البحرية في المحيط الھادي بالتيارات البحرية االستوائية الشمالية والجنوبية ،ثم
االستوائي الرجعي ) على جانبي خط االستواء( ،وتحت نفس الظروف لمثيالتھا قي المحيط
األطلسي ،وعندما يصطدم التيار االستوائي الشمالي بجزر الفلبين ،فإنه معظمه يتجه إلى الشرق من
جزر اليابان ،ويعرف باسم تيار اليابان الدافئ ،أو تيار كورشيو ،يندفع ھذا التيار نحو الشمال
الشرقي تحت تأثير الرياح الغربية ،وعندما يصل إلى سواحل الواليات المتحدة الغربية ينقسم إلى
ً
جنوبا ،ويعرف باسم تيار كاليفورنيا البارد  ،ليلحق بالتيار االستوائي الشمالي،
قسمين ،يتجه أحدھما
أما األخر فيتجه شماالً ليمر بجوار ساحل أالسكا وجزر ألوشيان ،ويعرف باسم تيار كمتشكا البارد ،
ليلتقي مع تيار كورشيو ويكمل الدورة.
وفي النصف الجنوبي من المحيط الھادي يصطدم التيار االستوائي الجنوبي بسواحل أستراليا،
ليعرف إلى الشرق منھا باسم تيار شرق استراليا الدافئ ،ثم يتجه جنوبا ً لينضم إلى التيارات الباردة
حول القارة القطبية الجنوبية ،ويكمل سيره جنوب المحيط الھادي ،منحرفا ً نحو الشمال الشرقي ليمر
بجوار ساحل شيلي ،ومتجھا ً نحو الشمال ،ويعرف في ھذه المنطقة باسم تيار بيرو البارد أو تيار
ھمبولت ،ويستمر شماالً حتى يلحق بالتيار االستوائي الجنوبي ويكمل الدورة.
نخلص من ھذا الشرح ،بأن التيارات البحرية في المحيط الھادي ھي-:

أوالً :في النصف الشمالي من المحيط الھادي:
•التيار االستوائي الشمالي ) التيار التجاري الشمالي(.
•التيار االستوائي الرجعي ) على جانبي خط االستواء( ،يلتقي غرب األمريكتين بتياري
كاليفورنيا وبيرو الباردين.
•تيار كورشيو الدافئ.
•تيار أالسكا ،ويعرف بجوار جزر ألوشيان باسم تيار الھادي الشمالي البارد.
•تيار كمتشكا البارد ،ويلتقي مع تيار كورشيو شرق اليابان.

ثانيا ً :في النصف الجنوبي من المحيط الھادي:
•التيار االستوائي الجنوبي ) التجاري الجنوبي(.
•تيار شرف استراليا الدافئ.

•تيار الھادي الجنوبي البارد.
•تيار بيرو البارد.

التيارات البحرية في المحيط الھندي:
ال تختلف دورة التيارات البحرية في المحيط الھندي كثيراً عنھا في المحيطات األخرى ،إال أن
للنصف الشمالي منه خصوصياته ،حيث المساحة صغيرة ،ويتأثر باليابس ،وتؤثر عليه الرياح
الموسمية.
ففي النصف الجنوبي يتحرك التيار االستوائي الجنوبي نحو الشرق ،وعند الساحل الشرقي
ً
جنوبا ،ليعرف باسم تيار شرق أفريقيا ،أو تيار موزمبيق الدافئ ،وعند وصوله إلى
ألفريقيا يتجه
الجنوب يلحق بالتيارات الباردة الجنوبية ،وينحرف نحو الشمال الشرقي تحت تأثير دوران األرض
ليمر بجوار الساحل الغربي ألستراليا ليعرف باسم تيار غرب استراليا البارد ،ويواصل تحركه ليلحق
بالتيار االستوائي الجنوبي.
وفي النصف الشمالي للمحيط الھندي تتغير دورة التيارات البحرية بين فصلي الصيف والشتاء،
ويعود ذلك إلى تأثرھا بالرياح الموسمية ،ولصغر الحوض الشمالي ،وقربه من اليابس اآلسيوي األثر
األكبر على حركة التيارات البحرية ،وتتحرك التيارات البحرية في الشتاء من الشرق إلى الغرب،
وفي الصيف تتحرك من الغرب إلى الشرق .وبذلك فإن التيارات البحرية في المحيط الھندي تكون
كالتالي:

أوالً :في النصف الجنوبي من المحيط الھندي:
•التيار االستوائي الجنوبي ) التجاري الجنوبي (.
•تيار موزمبيق الدافئ.
•تيار الھندي الجنوبي البارد.
•تيار غرب استراليا البارد.

ثانيا ً :في النصف الشمالي من المحيط الھندي:
تتغير التيارات البحرية بتغير الفصول.

التيارات البحرية حول القارة القطبية الجنوبية-:
تعمل التيارات البحرية حلقة مكونة من عدة تيارات موازية لخط الساحل في القارة الجنوبية،
وتتحرك ھذه التيارات نحت تأثير الرياح الغربية ،عموما ً يمكن تميز أكثر من تيار بحري حول ھذه

القارة ،فبجوار خط الساحل يمر التيار القطبي الساحلي ،وإلى الشمال منه يمر تيارات بحريان ،ھما
التياران القطبيان الشمالي والجنوبي ،وھي تيارات بحرية متوازية إلى حد كبير.

نتائج وجود التيارات البحرية-:
ينتج عن تحرك التيارات البحرية مجموعة من اآلثار والنتائج ،أھمھا:
•تعمل التيارات البحرية الدافئة على رفع درجة الحرارة في المناطق الباردة التي تصل إليھا،
وقد أدت ھذه الميزة إلى عدم تجمد المياه في كثير من الموانئ التي تتحرك بجوارھا.
•تعمل أيضا ً على خفض درجة الحرارة عند السواحل التي تتحرك نحوھا التيارات
البحرية الباردة.
•يعمل التقاء التيارات البحرية الدافئة والباردة على تقليب المياه البحرية ) تجديد ( ،وھي
مناطق يتجدد فيھا غذاء األسماك ،لذلك توجد مناطق صيد األسماك الرئيسة في مناطق التقاء
التيارات البحرية الباردة والدافئة.
•تساعد التيارات البحرية األمواج في تشكيل العديد من السواحل ،وتكوين الظاھرات
الجيومورفولوجية بالنحت أو باإلرساب.

الفصل الخامس
تضاريس قاع البحر
تتعدد وتتنوع الظاھرات التضاريسية على قاع البحر والمحيط ،فمنھا الكبرى ،ومنھا الصغرى،
ومنھا ما يتواجد في المياه الضحلة ،وأخرى في المياه العميقة ،وقد تماثل تلك الموجودة على اليابس،
ً
ً
امتدادا ،وتنقسم تضاريس قاع البحر إلى األقسام اآلتية حسب عمق
حجما ،وأكثر
بل تكون أكبر منھا
المياه:
•تضاريس القاع العميق :أھمھا السھول  ،والحواجز  ،والخوانق المحيطية.
•تضاريس القاع الضحل :أھمھا الرفارف القارية ،والمنحدرات القارية ،والمرتفع القاري.
•تضاريس ثانوية :ومنھا األخاديد المحيطية ،والجبال البحرية ،والجزر المرجانية.

أوالً :ظاھرات القاع العميق-:
تختلف ظاھرات القاع العميق عن ظاھرات اليابس في اآلتي:

•تتعرض ظاھرات القاع العميق لإلرساب المستمر في حين تتعرض ظاھرات اليابس للنحت
واإلرساب ً
معا ،ولفعل التجوية أيضا ً.
•تتكون صخور ظاھرات القاع العميق في معظمھا من صخور تكوينھا أقرب إلى صخور
السيما )الطبقة الوسطى لألرض( ،في حين تتكون صخور ظاھرات اليابس من صخور
السيال )صخور القشرة األرضية(.
•تتعرض ظاھرات القاع العميق للحركات التكتونية أكثر من تعرض ظاھرات اليابس لتلك
الحركات ،وينتج عن الحركات التكتونية في قاع البحر اآلتي:
•تكوين الظاھرات التضاريسية العظمى على القاع.
•تكوين ظاھرات تضاريسية لم تكن موجودة من قبل مثل الجبال البركانية ،الجزر البركانية،
والخوانق المحيطية.
•ھبوط أو ارتفاع قاع البحر  ،األمر الذي ينتج عنه تغير في مستوى سطح البحر.

مقطع عرضي في المحيط-:
نوضح المقطع العرضي للمحيط األطلسي )على سبيل المثال( ،ويوضح الشكل اآلتي أھم
الظاھرات التضاريسية المكونة لقاع المحيط ،وتترتب ھذه الظاھرات من خط الساحل حتى منتصف
المحيط كاآلتي :خط الساحل ،والمنحدر القاري ،والمرتفع القاري ،وتكوينھا الصخري يتشابه مع
التكوين الصخري للقارات ،ثم الخانق المحيطي ،والسھول المحيطية ،والحواجز المحيطية ،وتكوينھا
الصخري أقرب إلى صخور الطبقة الوسطى ،يضاف إلى ھذه الظاھرات الرئيسية مجموعة من
الظاھرات التضاريسية الثانوية  ،نذكر منھا األخاديد المحيطية ،والجزر البركانية ،منفردة أو في
مجموعات وأقواس ،والتكوينات المرجانية ،إلى غير ذلك.

السھول المحيطية-:
إحدى الظاھرات التضاريسية المكونة للقاع العميق ،وأكبرھا مساحة ،وأھم خصائصھا:
•تشكل قيعان األحواض البحرية ،ويبلغ متوسط عمقھا  ٤٠٠٠م من سطح الماء.
•يبلغ متوسط انحدار سطحھا  ،١٠٠٠ : ١ويعني ذلك أن أسطحھا مستوية تقريبا ً.
•تتغطى بطبقات سميكة من الرواسب العضوية ،وتختلط بالرواسب الطينية والسلتية في
المناطق األقل عمقا ً منھا.
•يحدھا وسط المحيطات حافات شديدة االنحدار تمثل جوانب الحواجز المحيطية ،أما من جھة
القارات فتحدھا الخوانق المحيطية.
•تتناثر عليھا ظاھرات تضاريسية ثانوية ،مثل التالل والجبال االنعزالية.
•تتباين السھول الصخرية فيما بينھا من حيث التركيب الصخري ،والجيولوجيا ،واالنحدار.

توزيع السھول المحيطية-:
أوالً في المحيط األطلسي:
ينقسم المحيط األطلسي إلى قسمين ) حوضين( كبيرين ،أحدھما شرقي ،واآلخر غربي ،يفصل
بينھما حاجز المحيط األطلسي العظيم  ،والذي يأخذ حرف )  ،( Sوينقسم كل قسم منھا إلى أقسام )
أحواض ( أصغر عن طريق حواجز عرضية ) ثانوية( تتصل بحاجز المحيط األطلسي األوسط.
أحواض القسم الشرقي :تترتب أحواض القسم الشرقي من الشمال إلى الجنوب كالتالي:

حوض النرويج-حوض شمال شرق األطلسي-حوض أيبيريا – حوض كناريا – حوض سيراليون –
حوض غانا – حوض سانت ھيالنه – حوض الرأس – حوض أجولھاس.
أحواض القسم الغربي :تترتب أحواض القسم الغربي من المحيط األطلسي كاآلتي:
حوض كندا )بين جزيرة جرينلند وكندا( – حوض نيوفونالند – حوض سوھم )شرق أمريكا
الشمالية( – حوض البرازيل – حوض األرجنتين.
أحواض المحيط الھندي :ينقسم المحيط الھندي إلى األحواض اآلتية:
الحوض الشرقي ،والحوض الغربي  ،ويفصل بينھما حاجز كارلسبرج ،ثم الحوض الشمالي  ،ويقع
بين حاجزي مري وسوقطرة.

أحواض المحيط الھادي-:
يعتبر المحيط الھادي حوضا ً كبيراً  ،إال أنه يمكن تمييز حوضين كبيرين فيه ،أحدھما شمالي
واآلخر جنوبي ،يفصل بينھما حاجز المحيط الھادي األوسط.

الخوانق المحيطية-:
ظاھرة تقع بين الصخور المكونة ليابس القارات ويابس قاع البحر ،وأھم خصائصھا:
•مناطق عميقة وضيقة ً
جدا ،يبلغ متوسط عمقھا  ٨٠٠٠م  ،وتمثل أعمق ظاھرات قاع البحر،
وتأخذ الشكل الطولي أو القوسي في امتدادھا الطولي.
•توجد في مناطق الضعف الجيولوجي ،وعلى امتداد حد االنديسيت ،وھو الحد الفاصل بين
صخور القارات وصخور قاع البحر.
•على الرغم من كبر عمقھا ،وطول امتدادھا إال أنھا ال تشكل إال  % ١من مساحة قاع
المحيطات.
•يحدھا من جھة اليابس إما مجموعات من الجزر ،أو السالسل الجبلية.
•تتكون جوانبھا الموجھة للقارات من صخور السيال ،في حين تتكون جوانبھا المواجھة للقاع
العميق من صخورأقرب إلى السيما.
•يبدوا القطاع العرضي للخوانق المحيطية على شكل حرف )  ( Vضيق ً
جدا ،وجوانبه
شديدة االنحدار.

توزيع الخوانق المحيطية-:
ً
تمييزا،
تعتبر الخوانق المحيطية في المحيط الھادي أكبر الخوانق المحيطية في العالم ،وأكثرھا
ومن خوانق المحيط الھادي وعمقھا بالكيلومتر خانق ألوشيان  ٧.٦٨كم ،وخانق كوريل  ١٠.٥كم،

وخانق اليابان  ٩.٨كم  ،وخانق ماريانا  ١١.٥كم ) أعمق الخوانق المحيطية( ،وخانق مينداناو ١٠
كم  ،وخانق نيوبريتان  ٨.٣كم ،،وخانق نيو ھبريدز  ٩كم ،وخانق تونجا  ١٠.٨كم ،وخانق
كرمادوك شمال شرق نيوزيلندا  ٩.٩٩كم ،وخانق بيرو – شيلي وعمقه  ٨.٠٥كم ،ثم خانق
أكابولكو)أمريكا الوسطى  ٤.٤كم .توضح الخريطة اآلتية أھم الخوانق في محيطات العالم.

خصائص مختصرة لبعض الخوانق المحيطية:
خانق ماريانا :يقع شرق جزر ماريانا بالقرب من الفلبين ،يزيد عمقه عن  ١١٥٠٠متر ،أما
عرضه فيبلغ نحو  ١كم  ،في حين يصل امتداده الطولي بين الشمال والجنوب  ٤٠٠كم.
خانق تونجا :يقع جنوب غرب المحيط الھادي  ،شمال خانق كرمادوك ،يصل عمقه إلى ١٠٨٠٠
متر ،ويقع الحد الموھوروفيشي أسفل قاعه بنحو  ٢٠كم والحد الموھوروفيشي أو حد الموھو ھو
الحد الفاصل بين القشرة األرضية والطبقة الوسطى لألرض ،وتكون ھذا الخانق في بداية الزمن
الجيولوجي الثالث.
خانق أمريكا الوسطى :يعرف بخانق أكابولكو ،يمتد بجوار الساحل الغربي ألمريكا الوسطى في
شكل قوس ،ويبلغ امتداده الطولي نحو  ٢٠٠٠كم ،ويصل عمقه إلى  ٤٤٠٠م ،ويقع الحد
الموھوروفيشي أسفل قاعه على بعد  ٩كم في الجزء الشمالي منه ،وعلى بعد  ١٧كم في الجزء
الجنوبي منه ،ويشبه قطاعه العرضي حرف
الجزء الجنوبي منه.

)  ( Uفي الجزء الشمالي منه ،وحرف )  ( Vفي

يري البعض أن الخوانق المحيطية قد نشأت نتيجة إلى الزالزل واالنكسارات التي حدثت في
مناطق الضعف الجيولوجية حول حد االنديسيت ،وقد صاحب تكون الخوانق المحيطية تكون
البراكين ،والتي نتج عنھا تكوين الجزر البركانية المجاورة لھا ،ويمكن تمييز نوعين من ھذه الجزر:
•الجزر الفردية :وھي التي تكونت على طول محور واحد ،وغالبا ً ما يكون ھذا المحور
جھة القارات.
•أقواس الجزر المركبة :وتكون في صورة أقواس متوازية من الجزر ،وتوجد الخوانق
المحيطية بينھا ،ومن أمثلتھا قوس أندونيسيا .ويوضح الشكل اآلتي تكوين الجبال والجزر
بجوار الخوانق المحيطية ،يوضح الشكل التالي تكون ھذه الجزر.

الحواجز المحيطية-:
تمثل المحاور المرتفعة والمركزية في المحيطات ،وأھم خصائصھا:
•تظھر في صورة سالسل جبلية مغمورة ،تمتد أساسا ً وسط المحيطات ،لتقسم المحيطات إلى
أقسام رئيسة وثانوية.
ً
جزرا ،ومنھا جزر اآلزور وجزر كناريا ،وقد ال
•قد تظھر قممھا فوق سطح الماء مكونة
تظھر فوق سطح الماء.
•يقع في النصف األعلى من الحواجز المحيطية ھضاب ،أو خوانق ،تنصفھا ،ويتدفق من
معظمھا الفا بركانية ،تنساب على جوانب الحواجز ،وتعمل على تشكيل الحواجز المحيطية
والمناطق المحيطة بھا.
•يتكون بعض الحواجز المحيطية من حاجز مزدوج ،ويحصر في منتصفه من أعلى مناطق
منخفضة مثل حاجزي مري وكارلسبرج في المحيط الھندي.

ً
حجما ،و
•تختلف حواجز المحيطات عن الحواجز الجبلية القارية ،وتكون الجبال القارية أقل
ً
ً
وارتفاعا ،كما أنھا تتعرض لعوامل التعرية باستمرار ،األمر الذي يؤدي إلى
امتدادا،
انخفاضھا باستمرار ،في حين تتعرض الحواجز المحيطية لإلرساب ،وتراكم الالفا ،األمر
الذي يؤدي إلى زيادة حجمھا.
•يختلف التركيب الصخري من حاجز محيطي إلى آخر ،فمنھا ما يتكون من صخور السيال،
ومنھا ما يتكون من صخور السيما.
•يتفرع من الحواجز الرئيسة )الطولية( حواجز عرضية )ثانوية( تقسم المحيطات إلى
أحواض ثانوية.
•تمتد بعض الحواجز المحيطية مع امتداد بعض الجبال القارية مثل حاجز رأس الرجاء
الصالح مع سلسلة دراكنزبرج ،وحاجز فالفيس مع خط تقسيم مياه الكونغو والزمبيزي.
•تختلف أيضا ً األزمنة الجيولوجية التي تكونت فيھا الحواجز المحيطية .وتثير االختالفات في
خصائصھا أسئلة كثيرة عن تكوينھا.

الحواجز المحيطية الرئيسة:
يمتد في وسط المحيط األطلسي حاجز المحيط األطلسي العظيم  ،ليقسمه إلى قسمين كبيرين أحدھما
شرقي ،واآلخر غربي ،ويأخذ شكل حرف (  ، ( Sوفي أقصى الجنوب يتجه شماالً بشرق ليتصل
ً
شماال ،ليتفرع إلى قسمين،
بحاجز كارلسبرج  ،وھو الحاجز الرئيس في المحيط الھندي ،ويمتد
أحدھما شرقي ويعرف بحاجز مري ،والثاني غربي ويعرف بحاجز سوقطرة ،وبذلك فإن المحيط
الھندي ينقسم إلى ثالثة أحواض بفعل الحواجز المحيطية الموجودة فيه ،وھي الحوض الشرقي،
والحوض الغربي ،والحوض الشمالي ،وھو أصغرھم.
أما في المحيط الھادي فيوجد حاجز المحيط الھادي الممتد في اتجاه عام من الجنوب الغربي إلى
الشمال الشرقي ،ويكون اتجاھه ھذا واضحا ً في النصف الجنوبي من المحيط الھادي ،إال أن اتجاھه
يميل إلى الشمال في النصف الشمالي من المحيط الھادي ،ويقسم ھذا الحاجز المحيط الھادي إلى
قسمين ،األول شمالي غربي )األكبر( ،والثاني جنوبي شرق )األصغر(.
أما في المحيط المتجمد الشمالي فيوجد حاجز لومونوسوف الممتد بين جزر نوفوسبيرسك إلى جزر
السمير شمال كندا ،ويقسم المحيط المتجمد الشمالي إلى قسمين.وتضح الخريطة اآلتية الحواجز
المحيطية في العالم  ،وتظھر باللون الداكن.

نشأة الحواجز المحيطية-:
لم تتكون الحواجز المحيطية كظاھرة منفردة ،وإنما ارتبط تكوينھا بالقشرة األرضية ،السيما تلك
المكونة لقاع المحيطات ،كما أن تكوينھا ارتبط بأمور مھمة صاحبت تكون القشرة األرضية مثل
زحزحة القارات ،والنشاط البركاني ،لذلك عند مناقشة تكوينھا يجب األخذ في االعتبار النظريات
التي فسرت تكوين قيعان األحواض المحيطية ،والقشرة األرضية ككل.
وحتى نصل إلى نظرية صحيحة في تفسيرھا لتكوين الحواجز المحيطية ،يجب أن تجد إجابة
للعديد من التساؤالت منھا ،لماذا تتوسط الحواجز المحيطية قيعان المحيطات؟ ولماذا يختلف تركيبھا
الصخري من حاجز إلى آخر؟ ولماذا توجد في أوسطھا من أعلى ھضاب أو خوانق؟ ولماذا لم تتكون
الحواجز المحيطية في زمن جيولوجي واحد؟ إلى غير ذلك.
عزيزي الطالب :قبل مغادرة ھذا الجزء قارن بين خريطة الحواجز المحيطية  ،وخريطة الصفائح
األرضية اآلتية:

الفصل السادس
الرفارف القارية واألخاديد المحيطية
الرفارف القارية-:
تعتبر الرفارف القارية أول منطقة من قاع البحر بجوار خط الساحل ،وھي منطقة تنتمي صخورھا
ليابس القارات ،إال أن آثار التشكيل البحري ظاھرة عليھا ،وأھم خصائصھا:
•يتراوح اتساعھا ) عرضھا ( من خط الساحل نحو قاع البحر من  ٢٤٠ – ٦كم ،وقد يقل عن
ذلك أو يكثر ،وتمثل أول منطقة ھامشية من القارات مغطاة بمياه البحر ،وتدل الرفارف
القارية على المياه البحرية الضحلة ،ويرتبط وجودھا بالبحار أو المحيطات على حد سواء.
•يتراوح المتوسط العام لعمق الرفارف القارية بين  ٨٠ – ٦٠قامة بحرية ،أي بين -١١٠
١٤٥م  ،وال يزيد عمقھا عن  ١٠٠قامة بحرية )  ١٨٥م( ،إال أنه في كثير من الدراسات
األوقيانوغرافية يؤخذ العمق  ٢٠٠م نھاية للرفارف القارية.
•يبلغ متوسط انحدارھا  ، ْ ٧أي  ١٠قدم  /ميل ،وتمثل منطقة نقل الرواسب البحرية.
•تبدو نھاية الرفارف البحرية واضحة جھة قاع البحر العميق ،إذ يميزھا االنحدار المحدب،
والذي يبدأ منه المنحدر القاري.

•تختلف الرواسب البحرية المتراكمة على الرفارف القارية من رفرف إلى آخر ،إال أنھا
تنتمي إلى األصل القاري في معظمھا.
•تشكل الرفارف القارية أھم المناطق االقتصادية في البحار والمحيطات ،ويعود ذلك إلى:
•توجد عليھا أھم مناطق صيد األسماك ،حيث تلتقي التيارات البحرية الباردة والدفيئة.
•توجد عليھا الكثير من المعادن مثل الكبريت والحديد.
•توجد فيھا خزانات أساسية للنفط والغاز الطبيعي.
•يستخرج منھا موارد طبيعية أخرى مثل اللؤلؤ واإلسفنج.
ً
تماما ،ولكنھا تظھر متموجة في معظم
•تعتبر أرضية الرفارف القارية غير مستوية
الرفارف ،وتظھر فيھا حفر صغيرة ،ترجع في نشأتھا إلى فعل األمواج والتيارات البحرية.
•يضيق الرفرف القاري أو يتسع حسب العوامل التي كونته وشكلته ،ويكون للحركات
التكتونية ،والتعرية البحرية دوراً في ذلك.
•قد توجد عليھا أودية مغمورة ،تعود إلى العصور والفترات المناخية السابقة ،ومن أمثلتھا
األودية الجليدية ،إال أنھا تمتلئ بالرواسب البحرية.
•تختلف الرفارف القارية من مسطح بحري إلى آخر في تكوينھا وتشكيلھا ،ويعود ذلك إلى
اختالف العوامل المسئولة عن ذلك  ،سواء كانت محلية ،أو عالمية.
•يقل حجم الرواسب القارية التي تغطي الرفارف القارية كلما ابتعدنا عن خط الساحل ،وتظھر
الرواسب دقيقة الحجم ) الطينية ( عند نھاية الرفارف القارية.

أمثلة لبعض الرفارف القارية-:
•الرفرف القاري لبحر الشمال :يوجد بحر الشمال بين الجزر البريطانية وبعض الدول
األوروبية وسط غرب أوروبا مثل ألمانيا ،والدنمرك ،وھولندا ،وفرنسا ،أما أھم خصائصه:
•يشكل حلقة وصل بين يابس القارة األوروبية ويابس الجزر البريطانية ،ويرتكز على صخور
قاعدية عميقة ،ترسب فوقھا كميات كبيرة من الرواسب القارية.
•يتقطع ھذا الرفرف جنوب الجزر البريطانية بمجموعات عديدة من األودية العميقة التي تأخذ
االتجاه العام شمالي شرقي – جنوبي غربي ،ويصل عمقھا إلى  ٤٠متراً من القاع.
مترا ،والنصف الجنوبي منه أقل عمقا ً
ً
•ال يزيد عمق المياه في رفرف بحر الشمال عن ٩٠
من النصف الشمالي.

•تتقطع بعض حواف ھذا الرفرف بالخوانق المحيطية وبخاصة في الجزء الشمالي منه ،وأھم
ھذه الخوانق خانق النرويج ) يبلغ طوله نحو  ٩٠٠كم ،وعمقه نحو  ٧٨٠متر.
•يعتبر رفرف بحر الشمال حديث التكوين إذا قورن بالرفارف البحرية األخرى ،وقد تأثر
بالتغيرات المناخية الباليستوسينية ،ثم تأثر باإلرساب النھري الحديث ،وفعل التيارات
البحرية ،لذلك يتغطى سطحه بطبقة سميكة من الرواسب القارية وبخاصة الرمل والحصى.
•يمثل بحر الشمال منطقة إنتاج بترول رئيسية غرب أوروبا ،وأحد مصايد األسمال أيضا ً.

•الرفرف القاري للبحر البلطي-:
ً
أيضا ،وأھم خصائصه:
من الرفارف حديثة التكوين
•يتبع في تكوينه رفرف بحر الشمال ،إال أنه تأثر بالغطاءات الجليدية.
•يعتبر أقل عمقا ً من بحر الشمال ،وتتناثر على سطحه عدة ظاھرات جيومورفولوجية ،منھا
ً
مترا ،وتالل إرسابية ،وأودية عميقة.
حفر دائرية بعمق ٢٠
•يتغطى أيضا ً بطبقة سميكة من الرواسب ،يقل حجمھا كلما اتجھنا نحو داخله.

•الرفارف القارية ألمريكا الشمالية-:
تشكل  % ٢٧.٨من مساحة القارة ،وأھم خصائصھا:
•تتسع شمال كندا ،ويعتبر الجليد من العوامل الرئيسة التي شكلتھا في ھذه المنطقة.
•تضيق ھذه الرفارف نسبيا ً أمام سواحل البرادور ،ويعود ذلك إلى وجود تصدعات ،وال يزيد
ً
نسبيا ،وتقطع السطح
اتساعھا عن  ١٣كم ،وأھم ما يميزھا في ھذه المنطقة االنحدار الشديد
بواسطة البالوعات والحفر التي يتراوح عمقھا بين ٣٠٠ – ١٥٠متراً.
•يزيد اتساع ھذه الرفارف أمام السواحل الشمالية الشرقية للقارة ،حيث يصل اتساعھا إلى
ً
مترا ،كذلك فإن سطح الرفرف يتقطع باألودية العرضية
 ٣٠٠كم ،وال يزيد عمقھا عن ٥٠
العميقة ،مثل وادي كابوت أمام نھر السنت لورنس.
•يضيق الرفرف القاري نسبيا ً أمام السواحل الشرقية للقارة ،حيث يصل اتساعه إلى  ١٠٠كم
ً
تقريبا ،وبعمق مقداره  ١٠٠م ،وأھم ما يميزه في ھذه المنطقة وجود أحواض بحرية
صغيرة ،وتالل متوسطة االرتفاع ،كذلك تكثر إرسابات الرمل والحصى ،وفي الجزء
الجنوبي منه توجد الرواسب المرجانية ،ولتيار الخليج الدافئ أكبر األثر في تشكيله.

•يضيق الرفرف القاري كثيراً أمام السواحل الغربية للقارة ،ويعود ذلك إلى مجاورة السالسل
الجبلية له ،ووجود الخوانق المحيطية في اتجاه القاع العميق.
•يتميز الرفرف القاري في خليج المكسيك بتقطع سطحه بواسطة روافد دلتا المسيسبي،
ووجود عدد من الظاھرات الجيومورفولوجية مثل التالل ،واألحواض الطولية ،والحافات
الصخرية ،كذلك تنتشر الرواسب الغرينية والصلصالية ،إضافة إلى وجود خزانات مھمة
للبترول.

تصنيف الرفارف القارية-:
تصنف الرفارف القارية حسب عدة أسس ،منھا:

•التصنيف حسب عالقتھا بمستوى سطح البحر :وھي التي تنتج عن تغير مستوى
سطح البحر باالرتفاع واالنخفاض ،وتنقسم إلى:
•رفارف قارية مرفوعة.
•رفارف قارية مغمورة.
•تقسيم شبرد  ١٩٦٣م  :أخذ شبرد في تقسيمه للرفارف القارية اختالف سبب نشأتھا،
والمميزات الجيومورفولوجية لھا ،وقسم الرفارف القارية إلى:
•الرفارف القارية الجليدية  :يكون سطحھا غير منتظم ،ويتشكل بالظاھرات
الجيومورفولوجية التي كونھا الجليد ،مثل األودية الجليدية ،والتالل القبابية ،والفيوردات
الغاطسة ،واألحواض الجليدية التي تكونت بفعل نحت الجليد ،ويصل متوسط عمقھا إلى
 ١٥٠م ،وتتواجد عليھا الرواسب الدقيقة قرب الساحل ،والخشنة في األجزاء األمامية منھا،.
كذلك توجد الجالميد الصخرية في نھايتھا وفي بداية المنحدرات القارية المتصلة بھا.
•رفارف الحواجز الرملية :وھي التي تشكلت بفعل إرسابات الرمال ،وتتميز بوجود
مناطق محدبة وأخرى مقعرة ،وذلك نتيجة لوجود الحواجز الرملية الممتدة موازية لخطوط
السواحل ،كذلك تتميز بوجود بحيرات ساحلية مغمورة ،مع العلم أن الرواسب الرملية ھي
بحرية التكوين.
•رفارف قارية كونتھا التيارات البحرية :وھي التي تكونت بفعل نحت أو إرساب
التيارات البحرية ،وأھم خصائصھا:

•اتساعھا محدود في المناطق التي تنحت فيھا التيارات البحرية )التيارات البحرية قوية(.
•تنقل التيارات البحرية الرواسب المنحوتة من ھذه الرفارف ،إلى مناطق بحرية بعيدة ،تتشكل
باإلرساب البحري.
•الرفارف القارية أمام مصبات األنھار :تعتبر الرواسب النھرية المرسبة على الرفارف
القارية من أھم عوامل تشكيلھا ،وأھم خصائصھا:
•تعتبر رفارف ضحلة وواسعة ،وتكونت بفعل الرواسب النھرية الفيضية.
•يزداد عمق الرفارف القارية أمام الدلتاوات لألنھار الكبرى تدريجيا ً بفعل تراكم الرواسب
النھرية .
• قد توجد أودية نھرية غاطسة ،ناتجة عن تطور الدلتا النھرية.
•الرفارف القارية المرجانية :ال توجد إال في مناطق تتوفر فيھا الظروف لوجود حيوان
المرجان ،مثل ارتفاع درجة الحرارة ،والمياه الصافية والھادئة نسبيا ،وأھم خصائصھا:
•تتغطى أسطحھا بالرواسب أو الصخور الكيمائية ،مثل الحجر الجيري.
•تكون المياه عليھا ضحلة ،وال يزيد عمقھا عن  ٣٥متراً.
ومن أشھرھا الحاجز المرجاني العظيم شرق أستراليا ،كذلك توجد حول الجزر في المحيط الھادي
للمنطقة الحارة ،وتوجد أيضا ً في البحر األحمر والبحر الكاريبي.
نشأة الرفارف القارية:
نظراً لتعدد الرفارف القارية ،واختالف خصائصھا ،واعتبارھا من أكثر مناطق قاع البحر التي
تتأثر بتغير مستوى سطح البحر ،فإن أسباب نشأتھا كثيرة ،نلخصھا في اآلتي:
•تنشأ الرفارف القارية عن طريق األمواج والتيارات البحرية ،وقد تتراكم عليھا الرواسب،
وتكون

مدرجات بحرية.

•قد تنشأ بفعل عوامل التعرية القارية مثل الرياح ،والمياه الجارية ،عندما تعمل على جانبي
خط الساحل ،أو تنتھي إلى البحر.
•قد يتبع تكوين الرفارف القارية تكوين القارات ،وذلك عندما تتعرض للرفع أو الخفض ،ومن
أمثلة الرفارف القارية في ھذا الجانب الرفارف القارية الغاطسة.
•قد يكون للحركات التكتونية الدور األكبر في تكوينھا ،وبخاصة االنكسارات.

•وقد يكون لتذبذب مستوى سطح البحر الدور األكبر في تكوينھا ،وفي ھذه الحالة تتكون
المدرجات البحرية.
•يكون ويشكل الجليد في مناطق تواجده العديد من الرفارف القارية ،والتي لھا ظاھراتھا
الجيومورفولوجية الخاصة.

المنحدرات القارية-:
تمثل الجزء الثاني من قاع البحر بعد الرفارف القارية ،وأھم خصائصھا-:
•تمتد بين الرفارف القارية والمنحدرات القارية ،أي بين عمقي  ٢٠٠ – ١٠٠قامة بحرية )
 ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠م تقريباً(.
•تتميز بشدة انحدارھا بالنسبة للرفارف القارية ،ويتراوح انحدارھا بين  ١٠٠ ، : ١أي  ١مترا ً
رأسيا ً لكل  ١٠٠م أفقي  ،٨٠٠ : ١ /ويبدأ بانحدار محدب عند نھاية الرفارف القارية.
•تختلف المنحدرات القارية عن بعضھا البعض في االنحدار ،والتركيب الصخري ،والرواسب
السطحية ،ويعود ذلك للعوامل التي كونتھا.
•تتقطع الكثير من المنحدرات القارية بواسطة األودية العميقة ،واألحواض البحرية الصغيرة،
وتعتبر األخاديد المحيطية أھم الظاھرات التضاريسية التي تقطعھا.
•قد تحدث إنزالقات أرضية على أسطح المنحدرات ،ويتوقف ذلك على شدة االنحدار ،وينتج
عنھا بعض التالل الرسوبية القبابية.
•قد تتكون بعض المنحدرات القارية من مدرجات سلمية ،وتظھر عليھا الحافات شديدة
االنحدار.
•يعتبر المنحدر القاري منطقة تجمع الرواسب القارية الدقيقة الرئيسة تحت مياه البحر )
الرواسب الطينية (.
•عندما كان ينخفض مستوى سطح البحر في عصر الباليوستوسين كانت تصب األنھار
مباشرة على أسطح المنحدرات القارية.

نشأة المنحدرات القارية-:
نظراً الختالف التركيب الصخري والرواسب ،واالنحدار ،والظاھرات الجيومورفولوجية
للمنحدرات القارية ،فإن أسباب نشأتھا تختلف من منحدر قاري آلخر ،ويمكن تلخيص أھم أسباب
تكونھا في اآلتي:

•منحدرات قارية نشأت بفعل إرساب األمواج للمفتتات الصخرية.
•منحدرات قارية تمثل الطبقات األمامية للدلتاوات.
•منحدرات قارية تتكون من سھول تحاتية قديمة تكونت في عصر الميوسين بفعل التعرية
الھوائية ،ثم غمرت بمياه البحر حتى الوقت الحاضر.
•منحدرات قارية كونتھا الحركات التصدعية العادية والسلمية.

األخاديد المحيطية:
إحدى الظاھرات التضاريسية الثانوية والتي تمتد أساسا ً فوق المنحدرات القارية ،وأھم خصائصھا:
•تمتد عل القاع الضحل في شكل عمودي على خط الساحل ،قاطعة الرفارف والمنحدرات
والمرتفعات القارية ،وقد توجد في أي بحر أو محيط ،وتشبه األودية في شكلھا العام.
•يتباين التركيب والصخري والتكوين الجيولوجي على طول األخاديد المحيطية ،سواء للوضع
األفقي فيھا ،أو الرأسي.
•تشبه إلى حد ما األودية النھرية القارية ،وقد توجد بعض أجزائھا مستقيمة بسبب
االنكسارات ،وتأخذ الشكل الشجري في تصريفھا.
•تتميز بوجود حواف حائطية عالية ألودية ضيقة ،ويبدوا قطاعھا العرضي على شكل حرف
) .( V
•تشبه الرواسب الموجودة على قيعان األخاديد المحيطية تلك الموجودة في األنھار القارية.
•يوجد بعضھا في المضايق البحرية ،وقد ال تصل أطرافھا إلى خط الساحل.
الفرق بين الخوانق المحيطية واألخاديد البحرية:
•تأخذ األخاديد المحيطية االتجاه العمودي على خط الساحل ،وتظھر في شكل تصريف
شجري ،في حين تأخذ الخوانق المحيطية االتجاه الموازي له ،وتأخذ شكل األقواس.
•تشبه رواسب األخاديد رواسب األنھار القارية  ،ومنھا رواسب الرمل والطين والحصى
والحصباء ،في حين تشبه رواسب الخوانق المحيطية رواسب القاع العميق )رواسب
عضوية ،ومنھا رواسب األوز(.
•يشبه التركيب الصخري والتكوين الجيولوجي لألخاديد المحيطية ذلك الموجود في القارات،
في حين تقع الخوانق المحيطية بين التكوينين القاري والمحيطي ،أي تقع في منطقة الضعف
الجيولوجي.

•األخاديد المحيطية أقل عمقا ً من الخوانق المحيطية.
•توجد الخوانق في منطقة ضعف جيولوجي ) حد االنديسيت( ،في حين ال تقع األخاديد
المحيطية في مناطق الضعف الجيولوجي إال إذا كانت تمثل خطوط انكسارات.
ً
امتدادا،
•تختلف األخاديد البحرية عن األخاديد القارية مثل أخدود كلورادو العظيم  ،فھي أكبر
ً
عمقا ،وجوانبھا أكثر انحداراً.
وأكثر

نشأة األخاديد المحيطية-:
تباينت اآلراء التي تفسر نشأة األخاديد المحيطية ،نذكر منھا:
نظرية فجنر :يفسر فجنر نشأة األخاديد المحيطية على أنھا نتائج الحركات التكتونية الفجائية،
وبخاصة التصدعية منھا ،إال أن ذلك يتنافى مع بعض خصائصھا كالتالي:
•ال يقتصر وجود األخاديد المحيطية على رفرف معين ،وال يعقل أن تكون كل الرفرف
والمنحدرات القارية التي توجد فيھا األخاديد المحيطية قد تعرضت لالنكسارات.
•تأخذ األخاديد المحيطة الشكل الشجري في تصريفھا ،وھذا الشكل ال يتفق مع األشكال التي
تأخذھا خطوط االنكسارات ،إذ أن معظم خطوط االنكسارات مستقيمة ،ومتعامدة على
بعضھا إلى حد كبير.
•تأخذ األخاديد المحيطية الشكل العمودي على خطوط السواحل ،وليس من المعقول أن تأخذ
كل الحركات التصدعية الشكل العمودي على خطوط السواحل.

نظرية جونسون:
ُيرجع جونسون تكون األخاديد المحيطية إلى فعل ينابيع المياه القوية التي تقع عند أطراف الرفارف
القارية في مناطق األخاديد المحيطية ،إال أن ذلك يواجه باعتراضات منھا:
•من الصعب أن تنحت مياه الينابيع الصخور الجرانيتية ،والصلبة الموجودة في مناطق
األخاديد المحيطية.
•ال توجد الينابيع وعيون الماء في كل األخاديد المحيطية.

تكون األخاديد المحيطية بفعل التعرية القارية-:
يرجح أن العديد من األخاديد المحيطية قد تكون بفعل األنھار عندما كان منسوب مستوى سطح
البحر منخفضا ً بنحو  ٩٠متراً عما ھو عليه اآلن في عصر الباليوستوسين ،بمعنى أن األنھار عمقت
أوديتھا في الرفارف القارية والمنحدرات القارية ،ويستند ھذا الرأي إلى:

•تشابه القطاع العرضي لألخاديد مع القطاع العرضي لألودية.
•تشابه شكل التصريف الشجري لكل من األخاديد المحيطية واألنھار.
ورغم ھذا التشابه إال أنه يعترض ھذا الرأي ما يأتي:
•ليس من المعقول أن تكون األنھار بھذه القوة من النحت عند مستويات قاعدتھا ،إذ أن
الترسيب ھو السمة الواضحة لھا.
•ال توجد أنھار على امتداد معظم األخاديد المحيطية.
•من المعروف أن القطاع العرضي للوادي يكون متسعا ً عند مستويات القاعدة ،فكيف أخذت
األخاديد المحيطية في قطاعھا العرضي شكل حرف . V
•إذا كانت األخاديد المحيطية قد تكونت بفعل التعرية النھرية ،فلماذا لم تتأثر المناطق المحيطة
بھا بھذه التعرية.

تكون األخاديد بفعل التيارات الدوامية العكرة-:
يربط ھذا الرأي تكون األخاديد المحيطية بعصر الباليوستوسين ،ويدلل ھذا الرأي باآلتي:
•عندما كان منسوب مستوى سطح البحر أقل من منسوبه الحالي بنحو  ١٠٠م ،نقلت كميات
كبيرة من الرواسب القارية إلى البحر.
•تكونت نتيجة لذلك تيارات مائية دوامية رأسية على الرفارف والمنحدرات القارية ،مما أدي
إلى نحت مجاري لھا تشبه األودية ،علما ً بأن رواسب الرمل والطين المتحركة مع الدوامات
المائية ھي التي قامت بالنحت.
•نتج عن ھذه العملية أودية ضحلة في بداية األمر ،إال أنھا تعمقت باستمرار وجود الدوامات
المائية البحرية.

تكوينات المرجان-:
تتكون الظاھرات المرجانية بواسطة حيوان المرجان ،وال يتواجد ھذا الحيوان في كل البحار
والمحيطات ،ولكنه يفضل الظروف البحرية اآلتية:
•أن تكون درجة حرارة مياه البحر  ْ ٢٠م فأكثر.
•أن تكون مياه البحر صافية ،وتكثر فيھا نسبة األمالح.
•أن تكون حركة األمواج والمد والجزر واضحة.
•يعمل ھذا الحيوان في مياه البحر التي تدخل فيھا أشعة الشمس.

ومن أمثلة التكوينات المرجانية:

•الجزر الحلقية المرجانية:

يكون ارتفاعھا محدوداً فوق سطح البحر ،وتحصر في داخلھا بحيرة مستنقعية ،وتتصل بمياه البحر
حولھا بفتحات مائية ضحلة.

•الحواجز المرجانية السدودية:
تشبه الحواجز ،وتقع على بعد عدة أميال من الساحل ،وعادة ما يوجد بينھا وبين الساحل بحيرات
مستنقعية ضحلة ،وأشھرھا الحاجز المرجاني العظيم شرق أستراليا.

•الحواجز المرجانية الحدية:
ھي حواجز مرجانية تظھر فوق سطح الماء عند حدوث الجزر ،عرضھا نحو ميل ،وانحداراتھا نحو
البحر محدودة.

الجزر الحلقية المرجانية -:وأھم خصائصھا:
•إما أنھا تتكون من مجموعة جزر تحصر بينھا مستنقع ،أو تتكون من مجموعة جزر
مرجانية تحصر بينھا مصھورات بركانية.
•يقع معظمھا فوق صخور نارية بركانية ،ثم يبني حيوان المرجان ھياكله عليھا ،لذلك فإن
تكويناتھا جيرية تعلوا التكوينات النارية.
•تنخفض عادة في منسوبھا عن منسوب مستوى سطح البحر ،وتبدو على شكل أشرطة قوسية
أراض مستوية.
ذات
ٍ
•تأخذ ھذه الجزر في معظم األحيان الشكل الدائري ،إال أنه يكون لھا قطران ،يكون أحدھما
أكبر من اآلخر.
•يفصل ھذه الجزر عن بعضھا مضايق بحرية ضحلة تعرف باسم موتس.
•تكون مساحة الجزيرة عادة أصغر من البحيرة المستنقعية التي تقع داخلھا.
•تكون المياه الجوفية لھذه الجزر شديدة الملوحة ،إذ تتعرض المياه الجوفية للتسرب السريع
من خالل مسامات الصخور الجيرية وبخاصة أوقات الجزر.
•قد توجد بعض أشجار المانجو على حواف ھذه الجزر إذا اختلطت الصخور الجيرية
برواسب الرمل أو الطين.
•قد يرتفع منسوب ھذه الجزر إذا تعرضت البحيرة الداخلية للرفع التدريجي ،لذلك توجد
الصخور المرجانية في بعض األحيان مرتفعة نسبيا ً عن مستوى سطح البحر.

نشأة الجزر المرجانية الحلقية-:
تمر الجزر المرجانية الحلقية في ثالثة مراحل أثناء تكونھا:

المرحلة األولى:
يبني حيوان المرجان مستعمراته على جوانب المصھورات البركانية في المناطق البحرية التي
تناسب نموه ،األمر الذي يؤدي إلى تكون حواجز مرجانية حدية.

المرحلة الثانية:
تتعرض الجزر البركانية للھبوط التدريجي ،ويواصل حيوان المرجان في تكوين حواجزه الحدية
التي ترتفع تدريجيا ً لتكون حواجز مرجانية سدودية.

المرحلة الثالثة:
يستمر الھبوط التدريجي في الجز البركانية حتى تتالشى وينخفض منسوبھا عن مستوى سطح البحر
وتبقى الحواجز السدودية فوق سطح البحر لتكون الجزر الحلقية المرجانية.

السواحل البحرية وتصنيفاتھا-:
يؤخذ عند تصنيف السواحل مجموعة من العوامل في االعتبار منھا تذبذب مستوى سطح البحر،
وحركة المياه ،والتركيب الصخري للمنطقة ،كذلك قد تؤخذ الحركات األرضية المؤثرة في المنطقة،
والعمل الجيومورفولوجية فيھا .وتأخذ تصنيفات السواحل البحرية التصنيفات الرئيسية اآلتية:

•التصنيفات الوصفية:
ويؤخذ في االعتبار فيھا تنوع الظاھرات الجيومورفولوجية المكونة لھا.

•التصنيفات على أساس اختالف النشأة:
ويراعى فيھا الظاھرات الجيومورفولوجية الساحلية ،وتذبذب مستوى سطح البحر ،ثم
العوامل البحرية وبخاصة حركة مياه البحر وخصائصھا الكيمائية.

التصنيفات األكثر شيوعاً للسواحل البحرية:
أوالً :تقسيم جونسون : ١٩١٩
ويبنى ھذا التقسيم على أساس نشأة السواحل ،وحسب جونسون تقسم السواحل البحرية إلى:

•سواحل غاطسة أو مغمورة:

وھي التي تنشأ نتيجة الرتفاع منسوب سطح البحر ،أو انخفاض منسوب سطح األرض المجاورة
لمياه البحر ،ومن ھذه السواحل سواحل الرياس وتتميز بوجود الخلجان العميقة المتجاورة كما ھو
الحال في غرب ايرلندة ،وسواحل الفيوردات ،وھي التي كونتھا األودية الجليدية التي كانت منتھية
في مياه البحر.

•السواحل البارزة أو الظاھرة:
وھي التي تتكون نتيجة النخفاض منسوب سطح البحر ،وأھم ما يميزھا المدرجات البحرية وانتشار
الرواسب القارية التي شكلتھا مياه البحر.

•السواحل المحايدة:
وھي السواحل التي ال يتدخل تذبذب مستوى سطح البحر في تكوينھا ،ومنھا سواحل الدلتاوات،
وسواحل السھول المروحية ،والسواحل المشكلة بالفرشات اإلرسابية ،وسواحل البراكين ،والسواحل
الصدعية.

•السواحل المركبة:
وھي السواحل التي تكونت بفعل عاملين أو أكثر ،وتشكل نحو  % ٦٥من السواحل البحرية في
العالم.

ثانيا ً  :تقسيم شبرد  ١٩٣٧وتعديله : ١٩٤٨
يعتمد شبرد في تقسيمه للسواحل البحرية على عوامل التعرية القارية والبحرية التي تؤثر على الشكل
الجيومورفولوجي لمنطقة الساحل ،لذلك يتميز ھذا التقسيم بالتعقيد نظراً لكثرة المجموعات الساحلية،
بمعنى أنه أكثر تفصيالً من التقسيم السابق .يشمل ھذا التقسيم على مجموعتين:

المجموعة األولى:
وھي التي شكلتھا عوامل تعرية قارية ،ومنھا:

•سواحل كونتھا عوامل التعرية غير البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر:
وتضم:
•سواحل الرياس.
•سواحل غاطسة بفعل التعرية الجليدية.

•سواحل نشأت بفعل اإلرساب القاري :ومنھا:

•سواحل كونتھا اإلرسابات النھرية والفيضية.
•سواحل كونتھا اإلرسابات الجليدية.
•سواحل كونتھا الرياح.
•سواحل ساعدت في تكوينھا النباتات الطبيعية الساحلية )المانجروف(.

•سواحل كونتھا الثورانات البركانية :ومنھا:
•سواحل كونتھا االنفجارات البركانية.
•سواحل كونتھا الالفا والمصھورات البركانية المتجمعة.

 – ٤سواحل كونتھا الحركات التكتونية الفجائية :ومنھا:
•سواحل تتميز بالتصدع نتيجة لالنكسارات.
•سواحل كونتھا حركات الرفع.

المجموعة الثانية:
وھي التي تكونت بفعل التعرية البحرية ،وتضم:

•سواحل كونھا النحت البحري:
وتظھر عليھا عالمات النحت من خالل ظاھرات النحت البحرية.
•سواحل كونھا اإلرساب البحري :وھي التي توجد فيھا ظاھرات اإلرساب البحرية،
ومنھا:
•سواحل تميزھا الظاھرات الجيومورفولوجية ورواسبھا غير كيمائية ،مثل الجسور واأللسنة.
•سواحل كونتھا اإلرسابات المرجانية.

ثالثا ً :تقسيم كوتون  ١٩١٨وتعديله عام :١٩٥٢
واتبع في تقسيمه على االستقرار الجيولوجي التي تتعرض له منطقة الساحل ،ومن ھذه السواحل:

•سواحل في مناطق مستقرة جيولوجيا ً:
وھي السواحل التي تتأثر غالبا ً بتذبذب مستوى سطح البحر الناتج عن عوامل خارجية ،وليست
بالضرورة أن تكون سواحل غاطسة ،ومنھا:
•سواحل تتشكل بفعل ظاھرات جيومورفولوجية انغمرت حديثا ً بمياه البحر.
ًً
قديما◌ بمياه البحر.
•سواحل تتشكل بفعل ظاھرات جيومورفولوجية انغمرت

•سواحل أخرى مثل سواحل البراكين والفيوردات.

 – ٢سواحل في مناطق غير مستقرة جيولوجيا ً:
وتعتبر حركات الرفع والخفض التي يتعرض لھا قاع البحر من أھم العوامل المؤثرة فيھا ،وليست
بالضرورة أن تكون سواحل بارزة ،وغالبا ً ما تكون سواحل مركبة ،وخاضعة للحركات التكتونية
وتذبذب مستوى سطح البحر ،ومنھا:
ً
حديثا ،مھما كان سبب ھذا الغمر.
•سواحل تكونت بغمر مياه البحر لھا
•سواحل كونتھا الحركات الفجائية والتي أدت إلى ارتفاع اليابس المجاور للبحر.
•سواحل كونتھا حركات التصدع.
•سواحل متنوعة.
الحظ أن ھذا التقسيم متشابه مع تقسيم جونسون السابق ،حيث يعتمد على العوامل التي أدت إلى
تشكيل الظاھرات الساحلية.

الفصل السابع
الكائنات الحية في البحار والمحيطات
الكائنات الحية في البحار والمحيطات-:
تتنوع الكائنات الحية في مياه البحار والمحيطات ،كما ھو الحال في بيئة اليابس ،وربما يكون
التنوع أكبر وأكثر تعقيداً في البحار والمحيطات ،وكما ھو الحال على اليابس تقل كثافة الكائنات
الحية في مناطق وتزداد في مناطق ،ويقل عددھا ويزداد ،وتتأثر الكائنات الحية البحرية في وجودھا
وتوزيعھا بمجموعة من العوامل:

أوالً :ضغط الماء-:
تتكيف الكائنات البحرية داخل مياه البحر مع ضغط الماء حولھا ،وتبعا ً لمقدار الضغط التي تتحمله
تقسم إلى:

•كائنات بيئة مياه البحر :وتقسم إلى:
•كائنات بحرية تعيش في مياه الرفارف القارية ) حتى عمق  ١٠٠قامة( ،وھي المعروفة باسم
كائنات البيئة البحرية الضحلة.

•كائنات بحرية تعيش في المياه المحيطية العميقة ) أكثر عمقا ً من  ١٠٠قامة( ،وتعرف باسم
كائنات البيئة البحرية العميقة .وتنقسم إلى األنواع اآلتية:
•كائنات تعيش في المياه المحيطية السطحية ،وتتواجد من سطح البحر حتى عمق  ٤٠٠م.
•كائنات تعيش في المياه المحيطة متوسطة العمق  ،وتتواجد بين عمقي  ١٢٠٠ – ٤٠٠م.
•كائنات تعيش في المياه المحيطية العميقة ،وتتواجد في عمق أكثر من  ١٢٠٠م.

•كائنات بيئة قاع البحر :وتنقسم إلى:
•كائنات بحرية تعيش على أرضية الرفارف القارية.
•كائنات بحرية تعيش على أرضية المنحدر القاري _  ٨٠٠ – ٢٠٠م(.
•كائنات بحرية تعيش على أرضية المرتفع القاري والمياه العميقة جداً.

ثانياً :الضوء-:
تنقسم الكائنات البحرية وفقا ً لتأثرھا بالضوء إلى ثالثة أقسام:

•كائنات الطبقة المائية السطحية:
وتمتد من سطح الماء حتى عمق  ١٠٠م ،وفي ھذه الطبقة المائية نجد:
•تنمو وتتكاثر النباتات البحرية والطحالب التي تقوم بعملية التمثيل الكلوروفيلي.
•تتواجد فيھا الكائنات الحيوانية واألسماك التي ال يمكنھا الرؤية في المياه العميقة.

•كائنات الطبقة المائية المتوسطة:
وتمتد بين عمقي  ٨٠٠ – ١٠٠م ،وفيھا نجد:
•تقل النباتات البحرية التي تعتمد على الضوء ،وتتكاثر فيھا نباتات بحرية ال تحتاج إلى
الضوء كثيراً.
•تعيش فيھا أسماك وحيوانات بحرية تتحمل الضغط نسبيا ً وال تحتاج إلى الضوء كثيراً.

•كائنات الطبقة المائية العميقة:
وھي الطبقة المائية التي ينعدم فيھا الضوء كليا ً :وفيھا نجد:
•تعيش فيھا حيوانات غالبا ً ما تصدر إشارات ضوئية أو أصوات.
•تنمو فيھا نباتات ال تحتاج إلى الضوء.

ثالثا ً :الخصائص الطبيعية والكيمائية لمياه البحر:

ولمعرفة تأثير ھذه الخصائص على نمو وتكاثر الكائنات الحية البحرية ال بد من معرفة الحقائق
اآلتية:
•تعتبر خصوبة مياه البحر انعكاسا ً للتغيرات الطبيعية والكيمائية لمياه البحر ،وتوجد عالقة
طردية بين الخصوبة وتواجد الكائنات البحرية.
•لو لم توجد حركة في مياه البحر لما وجدت الكائنات البحرية ،إذ تعمل حركة مياه البحر على
تجدد الغذاء الالزم لھا.
•تعمل حرارة مياه البحر على تحويل بعض المواد المعدنية إلى مواد عضوية بواسطة عملية
التمثيل الضوئي ،وينتج عنھا وجود السماد الطبيعي في مياه البحر.
•تساعد درجة الحرارة على نمو الكائنات البحرية وازدھارھا.
•يرتبط موسم صيد األسماك بموسم تكاثر الدياتومات والمخصبات المائية.
•لمعظم الكائنات البحرية القدرة على امتصاص األكسجين الذائب في مياه البحر بواسطة
الخياشيم ،وفي ھذا المجال نجد:
•تعيش قرب سطح الماء كائنات بحرية تحتاج إلى كمية كبيرة من األكسجين ،بينما تعيش بعيداً
عن السطح كائنات بحرية ال تحتاج كثيراً إلى األكسجين الذائب في المياه.
•تقل الكائنات البحرية في البحار المقفلة ،أي التي تقل فيھا عمليات التقليب المائية ،ويوحد فيھا
أنواع من األصداف والكائنات الميتة.
بعض الكائنات الحية في البحار والمحيطات:
نظرا ً الختالفات الخصائص الطبيعية والكيميائية لمياه البحر من مسطح مائي آلخر ،تنوعت
الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات ،وقبل التعرف على أنواع ھذه الكائنات يجب
اإلشارة إلى أھم العوامل الطبيعية والكيميائية التي تؤثر في نمو ھذه الكائنات باختصار:
– ١الضغط الجوي على سطح الماء .
- ٢الضوء .
 – ٣ملوحة مياه البحر .
 - ٤درجةحرارة المياه .
 – ٥األكسجين الذائب في المياه .

 – ٦ضغط مياه البحر
يؤثر الضغط على نمو الكائنات الحية من حيث أن ھناك العديد من الكائنات البحرية التي يمكن
أن تعيش تحت أعماق بعيدة  ،وأن تتحمل ظروف الضغط العالي  ،وھذا ما أكدت عليه بعثة
وبناء على ذلك تم تقسيم البيئة البحرية إلى
األبحاث " األقيانوغرافية " الھولندية عام ١٩٥١م
ً
مناطق مختلفة تبعا ً لألعماق التي تعيش فيھا الكائنات الحية إلى ما يلي -:
بيئة مياه البحار المفتوحة وتنقسم إلى :
•المسطحات المائية فوق الرفارف القارية )وتعني المنطقة البحرية غير العميقة من خط
الساحل حتى  ١٠٠قامة بحرية (
•المسطحات المائية في المياه المحيطية المفتوحة وتنقسم إلى عدة مناطق حسب العمق :
•منطقة المياه المحيطية السطحية تمتد من سطح البحر حتى عمق ٤٠٠م .
•منطقة المياه المحيطية متوسطة العمق وتمتد من عمق ٤٠٠م إلى ١٢٠٠م .
•منطقة المياه المحيطية عظيمة العمق وتمتد إلى أكثر من ١٢٠٠م .
بيئة قاع البحار :
وتشمل الكائنات الحية التي تعيش فوق قاع المحيط نفسه
ثانيا ً  :الضوء -:
تؤثر كمية الضوء على نمو الكائنات البحرية من حيث :
•ال تنمو الكائنات البحرية التي تعيش في مياه البحار والمحيطات باإلضافة إلى النباتات إال إذا
استمدت كمية من الضوء ال تقل عن . %٠.٣
•تختلف كمية الضوء بمياه البحار والمحيطات أفقيا ً ورأسيا ً من مسطح مائي آلخر فحوالي
 %١٠من كمية الضوء التي تصل سطح الماء تفقد بواسطة االنعكاس .
•المياه الصافية لھا القدرة على امتصاص األشعة الشمسية في وقت أسرع من امتصاص المياه
التي يميل لونھا إلى الخضرة أو الزرقة لنفس الكمية من األشعة .
•قسم الباحثون مياه المحيط إلى ثالثة طبقات متراكبة فوق بعضھا البعض تبعا ً لنصيب كل
طبقة من كمية األشعة الشمسية وتشمل :
•الطبقة العليا :

ويكون نصيبھا من األشعة الشمسية كبير حيث يتم في ھذه الطبقة عملية التمثيل
الكلوروفيلي وبناء األنسجة األولية للكائنات البحرية وتمتد من سطح الماء حتى عمق ١٠٠م
.
•الطبقة المتوسطة :
نصيبھا من األشعة الشمسية محدود إال أن كمية الضوء فيھا كافية لبعض العائالت الحيوانية
والنباتية التي تعيش فيھا حتى عمق ٨٠٠م .
•الطبقة السفلى :
نصيبھا من األشعة الشمسية معدوم ولكن توجد فيھا بعض الكائنات البحرية التي لھا القدرة
على أن تكيف نفسھا مع ظروف المياه في ھذه البيئة .
ثالثا ً  :الملوحة :
تقسم الكائنات البحرية النباتية منھا والحيوانية تبعا ً لمدى تحملھا لمياه البحار المختلفة
الملوحة إلى مجموعتين رئيسيتين :
•كائنات يتأثر نموھا بتغير نسبة ملوحة المياه وتشمل الكائنات التي تعيش في مياه البحار
المفتوحة حيث تنتقل ھذه الكائنات بواسطة التيارات البحرية أو األمواج إلى مضايق وخلجان
وتقل فيھا نسبة الملوحة عن ملوحة مياه البحر وبالتالي سرعان ما يتھور نحوھا .
•كائنات تتحمل التغير السريع في نسبة ملوحة المياه وتتميز ھذه الكائنات بأن لھا قدرة على أن
تتحمل التغيرات الطارئة في نسبة ملوحة المياه  ،حيث تالئم نفسھا لظروف البيئة الطبيعية
التي تعيش فيھا .
رابعا ً :حرارة المياه :
تعتبر درجة الحرارة من أھم العوامل الطبيعية التي تؤثر في تنوع البيئة البحرية من خالل :
•أھمية درجة الحرارة في انقسام الخاليا العضوية والتغيرات الفسيولوجية التي تتعرض لھا ،
كما تؤثر في تجمع األكسجين الذائب في المياه .
•تعد معظم الكائنات الحيوانية البحرية من مجموعة الحيوانات ذات الدماء الباردة ومع ذلك
نجد أن أي تغير يطرأ على درجة الحرارة يؤثر بدوره في الحرارة الداخلية ألجسام الكائنات
البحرية .
•تقسم الكائنات البحرية تبعا ً لمدى تحملھا لمياه مختلفة الحرارة إلى :

•كائنات تتحمل التغير البسيط في درجة حرارة المياه .
•كائنات تتحمل التغير الكبير في درجة حرارة المياه .
•المياه التي تتعرض درجة حرارتھا للتغيرات اليومية والفصلية عادة ما تعيش فيھا كائنات
بحرية تتالئم مع ھذه التغيرات .
•تؤثر درجة الحرارة في كمية كربونات الكالسيوم التي تمتصھا بعض الكائنات البحرية لتكون
لنفسھا غطاءات وأصداف وھياكل جيرية .
•تؤثر درجة الحرارة على اختالف أحجام الكائنات البحرية على سبيل المثال  :نجد أن
الكائنات الحية البحرية التي تعيش في المياه الباردة أكبر حجما ً من نفس عائالتھا التي تعيش
في المياه الدفيئة .
خامسا ً :األكسجين :
يعتبر األكسجين ضروريا ً لنمو كل الكائنات البحرية بجميع أشكالھا وھو يؤثر على نموھا من
حيث :
•يوزع األكسجين في مياه البحار دون انتظام وتختلف نسبة وجوده رأسيا ً وأفقيا ً من موقع
آلخر.
•تساعد حركات التقليب الرأسية على نمو الكائنات البحرية في األعماق ألنھا تعمل على نقل
األكسجين المذاب إلى تلك األعماق .
•المياه التي تقل فيھا حركة التقليب الرأسية تنخفض فيھا نسبة وجود الكائنات البحرية في
األعماق البعيدة كما ھو الحال في البحر األسود .
أنواع الكائنات الحية في البحار والمحيطات :
تتنوع عائالت الكائنات الحية في البحار والمحيطات وتختلف في أشكالھا تبعا ً للبيئات الطبيعية
التي تعيش فيھا وتنقسم ھذه الكائنات إلى مجموعتين رئيسيتين :
•الفقاريات وتشمل األسماك والثدييات البحرية .
•الالفقاريات وتشمل الفيتو بالنكتون والزو بالنكتون والقشريات والكائنات الرخوة .
ومن ھذه األنواع :
•الفيتو بالنكتون والزو بالنكتون .
•الكائنات الحية فوق قاع المحيط .

•الكائنات الحية التي تعيش بالقرب من قاع المحيط .
•الكائنات الحية التي تعيش بالقرب من سطح المياه في البحار المفتوحة .
•الثديات البحرية .
الفيتو بالنكتون والزو بالنكتون -:
 – ١الفيتوبالنكتون:
يعتبر الفيتو بالنكتون كائنات نباتية صغيرة الحجم ومن أھم أنواعھا )الدياتومات (  ،بعض
الكائنات األخرى  ،وتتجول ھذه الكائنات تحت رحمة التيارات المائية وتبقى دائما ً في الطبقة
السطحية من المياه  ،حيث تستمد الضوء الالزم لنموھا  ،ونتيجة لتحلل الفيتو بالنكتون بفعل
األشعة الضوئية فھي تمثل أساس تكوين المواد العضوية المعقدة مثل  :السكريات والدھون
والبروتينات  ،وبالتالي لو انعدمت ھذه النباتات بالمياه والبحار والمحيطات النعدمت الحياة
بدورھا في بحار العالم.
وتصنف الفيتو بالنكتون إلى مجموعات مختلفة من الدياتومات منھا :
•الدياتومات النصلية .
•الدياتومات المشعرة .
•الدياتومات الشريطية .
•الدياتومات الشجرية .
كما تتأثر كثافة الفيتو بالنكتون في المسطحات المائية بمجموعة من الظروف الطبيعية وھي :
•كمية الضوء-:
تعتبر نباتات الفيتو بالنكتون من الكائنات المحبة للضوء  ،لذا فھي تتجمع فوق المياه السطحية
لتكتسب أكبر قدرة ممكنة من األشعة الشمسية .
•درجة الحرارة :
تزداد كائنات الفيتو بالنكتون بالمياه عند ارتفاع درجة الحرارة في المياه إلى مقدار معين
يمثل الحد األقصى لنمو ھذه الكائنات .
•مدى وفرة المواد الغذائية بالمياه :
تؤثر المواد الغذائية في طبيعة نمو الفيتو بالنكتون ومدى خصوبة المياه  ،وقد تبين أن المواد
الرئيسية التي تدخل في تركيب المواد الغذائية لفيتو بالنكتون تتألف من فسفور  ،نيتروجين ،

سليكون  ،نحاس وحديد  ،وبالتالي نجد أن أخصب مياه البحر ھي الطبقة السطحية بسبب
وبناء على ذلك تقسم المسحطات المائية إلى
تعرضھا ألكبر قسط ممكن من األشعة الشمسية
ً
عدة مناطق حسب اختالف مدى خصوبتھا إلى التالي :
•مناطق بحرية جرداء  :وھي تمثل المسطحات المائية التي استغلت فيھا المواد الغذائية ولم
تتجدد مرة أخرى وأصبحت ھذه المناطق خالية من المواد الغذائية .
•مناطق بحرية خصبة غنية  :تتميز ھذه المناطق بوفرة المواد الغذائية فيھا حيث تتجدد
باستمرار  ،مما يساعد على نمو الكائنات البحرية المختلفة ومن أھم العوامل التي تؤثر في
تجديد الطبقات المائية والمواد الغذائية ھي :
•االختالف الرأسي واألفقي لدرجة حرارة مياه البحر.
•تنوع نسبة الملوحة واختالف الكثافة .
•اتجاه الرياح وسرعتھا .
•أثر حركة دوران األرض في تكوين مناطق جذب وشد في المسطحات المائية .
وقد بينت الدراسات واألبحاث أن مياه الجزء الجنوبي من بحر الشمال تعتبر من أخصب مياه
البحر ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أھمھا :
•حدوث عمليات التقليب الرئيسية للمياه مما يعمل على تجديد البالنكتون .
•ضحولة المياه باإلضافة لخصائصھا الطبيعية المناسبة .
•دفء المياه واعتدال درجة الحرارة .
•وفرة المواد الفسفورية بالمياه وھي من المواد المھمة التي تدخل في تركيب المواد الغذائية .
 - ٢الزوبالنكتون-:
يتوقف نمو كائنات الزوبالنكتون على وفرة كائنات الفيتوبالنكتون،ھي عبارة عن كائنات حيوانية
بحرية منھا األسماك الھالمية الصغيرة،الديدان السھمية وعائلة كالنوس ،وقد الحظ الباحثون بعد
دراسة التوزيع الجغرافي لكائنات الزوبالنكتون أنھا تساعد في عملية تحديد اتجاه حركة التيارات
البحرية السطحية،وتبين ان التيارات البحرية التي تخرج من البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق
يناسب بعضھا شماال ً نحو السواحل الغربية للجزر البريطانية على شكل تيارات مائية شبه سطحية ،
وكما تنتقل ھذه الكائنات بشكل أفقي من مسطح مائي آلخر  ،تقوم أيضا ً بحركات رأسية داخل
المسطح المائي الواحد .

ثانيا ً :الكائنات الحية فوق قاع المحيط " -:بنثوس"
يطلق على الكائنات البحرية التي تعيش فوق قاع البحر وفي داخل األجزاء العالية من رواسب
القاع اسم " بنثوس "  ،حيث يعظم تجمعات ھذه الكائنات في المناطق الغنية بالكائنات البالنكتون ،
وبالتالي نجد أن ھذه العائالت من كائنات " البنثوس" تحصل على غذائھا بواسطة ثالث طرق
مختلفة تتمثل فيما يلي :
•يمتص بعضھا الغذاء دقيق الحجم والمعلق في المياه وتكون لھا القدرة على فصل الغذاء عن
بقية المواد األخرى .
•تعيش مجموعات منھا على الفضالت والرواسب التي تترسب فوق قاع المحيط .
•يعتبر بعضھا اآلخر حيوانات مفترسة آكلة اللحوم تتغذى على الكائنات الصغيرة منھا حجما ً
وعمراً .
وتختلف أشكال البنثوس فعلى سبيل المثال  :ھناك عدة أنواع منھا بعض عائالت
الكارديوم واألنسيس  ،حيث تعيش ھذه الكائنات في قاع المحيط وتدفن نفسھا في رواسب
القاع  ،تتميز بوجود خرطوم طويل مزود بفمھا للحصول على الغذاء  ،ويبقى ھذا
الخرطوم غالبا ً فوق سطح قاع المحيط  ،وھناك عدة أنواع أيضا ً من البنثوس آكلة اللحوم
وھي :
•الديدان النافشة
•فيران البحر
•كسالنة البحر
•سمك النجمة
وتعد عائالت الكابوريا والجمبري والسرطان البحري من العائالت الكبرى المعروفة
باسم " القشريات " وھي تعيش فوق قاع المحيط الصخري .
ثالثا ً :الكائنات البحرية الحية التي تعيش بالقرب من قاع المحيط -:
تنقسم ھذه الكائنات البحرية إلى قسمين رئيسيين ھما:
•األسماك المسطحة الشكل .
•األسماك المستديرة الشكل .
األسماك المسطحة الشكل -:

تتخذ ھذه األسماك شكل المسطحات عندما تعيش معظم أوقاتھا بالقرب من قاع البحر  ،حيث
تتخذ لنفسھا جسما ً مسطحا ً تبعا ً لظروف البيئة التي تعيش فيھا  ،من أبرز األمثلة على ھذا النوع
من األسماك ھو سمك البليس الذي ينتقل من موقع آلخر في المسطحات المائية  ،فيتكون جانبه
األعلى باللون الذي يغلب على لون البيئة المائية التي تعيش فيھا ولكن غالبا ً مايكون لونه بنيا ً ،
وتفرز أنثى ھذه األسماك كمية ھائلة من البيض تبلغ حوالي نصف مليون بيضة في المرة الواحدة
.
األسماك المستديرة الشكل :
من أھم أنواع األسماك المستديرة الشكل المعروفة باسم " الكود  ،الھادوك  ،الھيك " وترجع أھمية
ھذه األسماك إلى أن معظمھا يدخل ضمن الناحية التجارية .

رابعا ً :الكائنات التي تعيش بالقرب من سطح المياه في البحار المفتوحة  ":أسماك البلجيك "
تقضي ھذه الكائنات معظم أوقاتھا بالقرب من سطح البحر وخاصة في مياه البحار المفتوحة ،
وتعد أسماك الرنجة والسردين  ،البلشارد من أھم أنواع ھذه العائالت السمكية وأھم ما يميز ھذه
المجموعة ھو :
•تحرك ھذه األسماك في مجموعات في أسراب كبيرة ھائلة ومن ثم يسھل صيدھا بكميات
كبيرة .
•على الرغم من أن مجموعة أسماك البلجيك تنتشر في معظم المسطحات المائية إال أن أسماك
الرنجة بالذات ال توجد إال في المسطحات المائية الواقعة إلى الشمال من دائرة عرض ◌ْ30
شماال ً وإلى الجنوب من دائرة عرض  ◌ْ30جنوبا ً .
وتنقسم عائالت الرنجة في مياه المحيط األطلسي إلى ثالث مجموعات :
•رنجة بحر البلطيق .
•رنجة سواحل النرويج .
•رنجة بحر الشمال .
•تتركز األنواع األخرى من األسماك أمثال السردين والبلشار في مسطحات مائية تتميز بكثرة
حدوث حركات التقليب الراسية .
خامسا ً :الثدييات البحرية :

عبارة عن كائنات بحرية ذات دماء دفيئة وتتغذى صغار ھذه الكائنات على ألبان الرضاعة ،
ومن أھم ھذه الكائنات " الحيتان  ،عجل البحر  ،الدلفين " .
وسنكتفي بدراسة نوع واحد من الثدييات البحرية وھو :
الحيتان :
من أبرز السمات والخصائص التي تتميز بھا الحيتان :
•تعد الحيتان أكبر الحيوانات الثدية في البحار والمحيطات حيث يبلغ طول أكبر حوت تم
صيده حتى اآلن  ١٠٨قدم .
•يتركب ھيكله من عضالت قوية تساعده على السباحة السريعة جدا ً  ،ويقع أسفل جلد الحوت
السميك ثالث طبقات مختلفة من الزيت والشحم تساعده على االحتفاظ بالدفء من ناحية
وحماية أعضائه من

ناحية أخرى.

•تستطيع الحيتان أن تتوغل في األعماق البعيدة حتى عمق  ٢٠٠٠م تقريبا ً .
•يختزن الحوت في شرايين جسمه دما ً نقي مشبع باألكسجين يستھلكه ببطء عندما يكون في
عمق البحر مما يسمح له البقاء على سطح الماء مدة طويلة .
•نجح الباحثون في إمكانية معرفة عمر الحوت من دراسة تركيب أذنه فقد تبين أن الحوت
يمكن أن يعيش إلى نحو  ٥٠عاما ً من العمر .
•ترجع أھمية الحيتان في الزيت الذي يستخرج منھا ويدخل في الصناعة  ،ولكن حاليا ً
تراجعت أھميته حيث حل البترول محله .
•تصنف الحيتان تبعا ً الختالف تركيبھا الفسيولوجي إلى مجموعتين رئيسيتين :
•الحيتان العظمية  :وھي حيتان خالية من األسنان .
•الحيتان ذات األسنان  :وھي خطيرة جدا ً منھا :
•الحيتان السفاحة أو القاتلة .
•حيتان العنبر .

الفصل الثامن
أھمية علوم البحار والمحيطات في الحياة العملية
الحظ َ
الكتاب منذ القدم العالقة بين التوزيع الجغرافي للمسطحات المائية وكمية األمطار
الساقطة فوق سطح األرض  ،فقد تبين أن المسطحات المائية في بعض المناطق تتعرض لسقوط

األشعة الشمسية القوية ومن ثم يعظم كمية المتبخر من المياه على شكل غازات وأبخرة تصعد
إلى طبقات الجو العليا  ،ومن ثم تنخفض درجة حرارتھا وتتعرض للتكاثف وتسقط من جديد على
شكل أمطار وثلوج تغذي األنھار والبحار والمحيطات وھو ما يعرف بالدورة الھيدرولوجية  ،بما
أن حركة المياه مستمرة بفعل الرياح فإن التيارات البحرية التي تنشأ من ھذه الحركة تعمل على
تشكيل الخصائص الطبيعية العامة للھواء المالمس للسواحل التي تمر بجوارھا  ،وھكذا يمكن أن
نالحظ أن العالقة بين اليابسة والماء تؤثر كل منھما باآلخر تعد عالقة تلقائية  ،ال دخل لإلنسان
فيھا  ،إال أن اإلنسان في ھذا المجال حاول استغالل المسطحات المائية البحرية أفضل استغالل ،
ومن ھنا تجدر اإلشارة إلى منافع البحار والمحيطات والمجھودات التي بذلھا اإلنسان في ھذا
المجال .
منافع البحار والمحيطات والمجھودات التي بذلھا اإلنسان في ھذا المجال:
•استغال بعض الكائنات العضوية .
•استخالص بعض األمالح والمواد واستغالل المعادن من البحار والمحيطات .
•استغالل مياه البحار في توليد الطاقة المحركة .
•تحلية مياه البحر .
•األھمية اإلستراتيجية للبحار والمحيطات .
أوال ً :استغالل بعض الكائنات العضوية :
يوجد العديد من أنواع الكائنات العضوية في البحار والمحيطات وتنقسم ھذه الكائنات إلى :
•األسماك والثدييات البحرية .
•الطحالب واإلسفنج .
•المحار واألصداف واللؤلؤ والقشريات .
األسماك والثدييات البحرية :
من المجھودات المھمة التي بذلھا اإلنسان لالستفادة من ھذه الكائنات العضوية في حياته العملية
ما يلي :
•قام اإلنسان من القدم باستغالل األسماك من حياة البحر وإدخالھا ضمن وجباته الغذائية ،
والتي يمكن أن تسھم في تطور االقتصاد البشري .

•تركزت المصايد العظمى لألسماك بالمسطحات المائية والبحرية في العروض العليا في
نصف الكرة الشمالي وخاصة أمام سواحل شمال شرق الواليات المتحدة والسواحل الغربية
لكندا والسواحل الشمالية الشرقية آلسيا .
•ضعف استغالل الثروة البحرية في نصف الكرة الجنوبي ويرجع ذلك إلى مجموعة من
األسباب

أھمھا :

•ضيق الرفارف القارية أمام معظم السواحل في الجزء الجنوبي .
•بعد ھذه المسطحات المائية عن األسواق الكبرى ومراكز االستھالك العالمية .
•انشغال سكان ھذه السواحل بحرف أخرى .
•تتميز المسطحات المائية في العروض االستوائية والمدارية بوفرة المواد الغذائية فيھا ولكنھا
لم تستغل بصورة مجدية حتى اآلن .
•ال يقتصر استغالل األسماك البحرية كغذاء لإلنسان فقط بل تستخدم في عمليات استخراج
الزيت وصناعة الشحوم المقاومة للصدأ واألسمدة العضوية وعلف الحيوانات .
•يستخرج من بعض الحيتان بعض المواد التي تدخل في صناعة العقاقير الطبية والعطور
الفاخرة باإلضافة إلى الصابون والجلسرين .
الطحالب واإلسفنج :
تنتمي الطحالب إلى الثالوثيات وھي نباتات وحيدة الخلية وتوجد بأنواع متعددة فمنھا
"الطحالب الخضراء  ،والطحالب الحمراء  ،والعشب االيرلندي  ،والطحالب البنية  ،والطحالب
الذھبية "  ،وترجع أھميتھا إلى النقاط التالية :
•استغل السكان منذ القدم بعض مجموعات ھذه الطحالب خاصة في األغراض الغذائية ،حيث
يعتمد اليابانيون على ھذه الطحالب كغذاء رئيسي .
•أھم أنواع الطحالب ھي الطحالب الحمراء حيث يستخرج منھا مادة األجار التي تستخدم في
صنع أطباق الحلوى والطحالب البنية التي تستخرج منھا مادة االلجين وھي عبارة عن مادة
حمضية تستخدم في صنع المواد والغطاءات غير المنفذة للمياه .
•اإلسفنج وھو عبارة عن حيوان بحري يعيش في المياه المدارية وشبه المدارية والدفيئة ولھذا
النوع من الكائنات العضوية شھرة عالية لوجود أصنافه وكثرة الطلب العالمي عليه ،ومن
أھم أنواع اإلسفنج :

•إسفنج الكأس .
•إسفنج أقراص العسل .
المحار واألصداف واللؤلؤ والقشريات :
•توجد أنواع مختلفة من المحار واألصداف واللؤلؤ والقشريات في المياه الساحلية ،وتعد ھذه
األنواع من الوجبات الشھية عند بعض الشعوب مثل :اليابان .
•يستخدم سكان اإلسكندرية وبور سعيد والسويس ھذه المحارات في بعض الوجبات الغذائية
وصنع أدوات الزينة وأزرار المالبس والحلي .
•ينتشر اللؤلؤ في المياه البحرية الدفيئة التي ترتفع فيھا نسبة الملوحة وتنتشر في مياه البحر
األحمر والخليج العربي وبحر اليابان وغيره .
•يتكون اللؤلؤ داخل أجسام المحار بعد أن يتسرب إلى أحشائھا بعض حبات الرمال ،وقد سعت
بعض الدول إلى زرع اللؤلؤ عن طريق تربية المحار في أحواض بحرية خاصة ثم يوضع
بداخل أحشائھا حبيبات من الرمال ومن الدول التي قامت بذلك اليابان .
•تعد القشريات من الكائنات العضوية الغنية بالفسفور واليود ،وكما تستخدم قشورھا في صنع
غذاء للدواجن
ثانيا ً:استخالص بعض األمالح والمواد واستغالل المعادن من البحار والمحيطات:
نجح اإلنسان في استخالص بعض األمالح والمعادن الفلزية والالفلزية التي توجد في المياه أو
قد تترسب في قاعه ومن أھم ھذه األمالح والمعادن :
•ملح الطعام .
•اليود والبروم والمغنيسيوم.
•زيت البترول .
•بعض المعادن األخرى .
ملح الطعام :
يعد ملح الطعام من أھم األمالح االقتصادية التي يقوم اإلنسان باستغاللھا من مياه البحار
والمحيطات .حيث بلغت نسبة ملوحة البحار حوالي  ٣٥في األلف تقريبا ً ،وقد قدر بعض الباحثون أن
يكون كلوريد الصوديوم يمثل حوالي  % ٨٧من كمية األمالح في مياه البحار ،ويستخلص ملح
الطعام من مياه البحر الساحلية الضحلة ذات الحرارة المرتفعة حيث تحجز في أحواض مائية

وتتعرض ھذه المياه للتبخر من ثم تتركز األمالح في القيعان من األمثلة على ذلك اليونان ،جمھورية
مصر العربية وقد وجد أن ھناك العديد من اإلرسابات الملحية التي تظھر على شكل قباب صخرية
ملحية فوق اليابس تبعا ً لتراجع مياه البحر القديم عنھا خاصة في سواحل خليج المكسيك ويعرف
الملح المستخرج من ھذه السواحل باسم "الملح الصخري" .
اليود والبروم والمغنيسيوم :
ترجع أھمية المواد المعدنية إلى النقاط التالية :
•يعد اليود من أندر الالفلزات التي استغلھا اإلنسان منذ القدم .
•تعتبر الحيوانات البحرية واإلسفنج والمرجانية وكذلك بعض األعشاب البحرية المصدر
الرئيسي لليود فھو يختزن في أنسجتھا بكميات كبيرة .
•يستخلص عنصر البروم من مياه البحار بنسبة  %٩٩من جملة إنتاجه السنوي في العالم .
•يستخدم البروم في صنع الجازولين المانع لدوي السيارات ويستخدم في صناعة المسكنات
ومطافي الحريق ،والمواد الكيميائية ،والمواد الكيميائية الحربية ،واألصباغ .
•يستخلص فلز المغنيسيوم من مياه البحار حيث يقدر أن كل ميل مكعب من مياه البحر به
حوالي  ٤مليون طن من المغنيسيوم .
•يعد المغنيسيوم من أخف الفلزات ،وأكثر قدرة واحتماال ً ويدخل ھذا العنصر في صناعة
الطائرات واآلالت الحربية والمفرقعات .
•يطلق الباحثون على فلز المغنيسيوم اسم " فلز المستقبل " ألنه يدخل في كثير من الصناعات
الحديثة .
زيت البترول :
يتكون زيت البترول تبعا ً الندثار الكائنات الحية وتراكمھا فوق قاع البحر ،ثم تحلل ھذه الكائنات
تدريجيا ً إلى زيت البترول والذي يعرف حاليا ً باسم " الذھب األسود " غير أن عملية التحلل
تستغرق فترة جيولوجية طويلة ،لذا نجد خزانات البترول الموجودة حاليا ً في مناطق البحار تعود إلى
الفترة الزمنية الواقعة مابين الزمن الجيولوجي األول والثالث .
بعض المعادن األخرى:
تنتشر في مياه البحار والمحيطات كميات كبيرة من الرواسب المعدنية ،وتتعدد مصادر ھذه المعادن
فيما يلي :

•المواد المعدنية البركانية التي تتحلل من المفتتات الصخرية ،حيث ال تتأثر بالتغيرات
الكيميائية والطبيعية خالل فترة وجودھا بمياه المحيط ومنھا الكوارتز ،الميكا واألوجيت .
•ھياكل الكائنات النباتية والحيوانية البحرية التي تتحلل بيولوجيا ً بعد اندثارھا وتكون
كربونات الكالسيوم ،األوبال ،زيت البترول وھذه المعادن تعتبر من أصل عضوي .
•مواد تتسرب تلقائيا ً من الفضاء الجوي وھي تمثل بقايا الشھب والنيازك ،وھي من أصل
كوني .
وقد استغل اإلنسان ھذه المعادن بصورة اقتصادية فقد استطاع استخراج الكبريت الذي يدخل
في صناعة
المفرقعات الحربية ،األسمدة والحرير الصناعي .
باإلضافة إلى ذلك عثر على الرمال السوداء على طول ساحل دلتا نھر النيل ،حيث تتكون ھذه
الرمال من مجموعة من المعادن الغنية وأھمھا األلمنت ،الجارنت ،الروتيل ،وتعود ھذه الرمال إلى
حبيبات الرمال التي يلقيھا نھر النيل بالقرب من مصبيه في البحر المتوسط .
ثالثا ً:استغالل مياه البحار في توليد الطاقة المحركة :
حاول علماء األوقيانوغرافيا الطبيعية توليد طاقة ميكانيكية من مياه البحر وخاصة بالقرب من
المياه الساحلية التي يعظم عندھا فوق مستوى المياه بين المد والجزر وتتلخص توليد الطاقة تبعا ً
للفرق في المد والجزر في التالي:
•إنشاء سد صناعي مزود بالبوابات للتحكم في عملية حصر المياه وانسيابھا عند مدخل
المنطقة التي تتم فيھا ھذه العملية .
•عند وصول أعلى منسوب للمد العالي تقفل بوابات السد بإحكام ،ومن ثم يمكن استخدام كمية
المياه المحصورة فيھا ادارة تربينات وطواحين تعمل على إيجاد طاقة محدودة لإلضاءة .
•عندما تستغل ھذه المياه المحصورة تفتح بوابات السد من جديد وھكذا تستمر العملية لتوليد
طاقة محركة .
ولكن أھم ما يمكن مالحظته على ھذه الطاقة أنھا غير منتظمة ويصعب التحكم فيھا ،ولكن
على الرغم من ذلك استغلت بعض األمواج العالية في توليد طاقة كھربائية إلدارة مصانع صغيرة
بجوار الساحل ،إذا

انحصرت ھذه األمواج بين سد قوي على شكل حرف " "vولكن من

الصعب تطبيق ھذه المشاريع لعدة أسباب :

•مستوى ارتفاع مياه البحر وانخفاضه خالل عميلة المد والجزر يختلف من يوم آلخر ومن
وقت آلخر .
•ال يمكن أن نضمن حدوث األمواج العالية بصورة مستمرة طوال اليوم أو على فترات زمنية
منتظمة لذا اقترح بعض العلماء إقامة مشروعات مختلفة لالستفادة من مياه البحار في توليد
الطاقة الكھربائية ومن أھم ھذه المشاريع:
•إنشاء سدود تفصل بين البحار مختلفة المنسوب ،وخاصة عند باب المندب فيما بين مياه
البحر األحمر شماال ً ومياه المحيط الھندي جنوبا ً ،وعند مضيق جبل طارق فيما بين البحر
المتوسط شرقا ً ومياه المحيط األطلسي غربا ً ،حيث يمكن االستفادة من فرق المنسوب في
توليد طاقة كھربائية .
رابعا ً :تحلية مياه البحر :
تشكل مياه البحار والمحيطات أكثر من  %٩٨من جملة حجم المياه فوق سطح األرض ،في
حين أن الصحاري الحارة والجافة والمناطق األخرى تشغل أكثر من  %٤٠من جملة سطح
اليابس ،من ثم كانت ھناك ضرورة للبحث عن مصادر جديدة للمياه العذبة تقابل الزيادة في عدد
السكان ،وتغطي حاجتھم اليومية من المياه العذبة  ،لذا نجح العلماء في تحلية مياه البحر بعد فصل
األمالح عنھا ،غير أن ھذه العملية تحتاج إلى طاقة حرارية كبيرة ،فقد أثبتت التجارب التي
أجريت أنه كي نحصل على ٣٣٨٥م ٣من المياه العذبة يلزم إيجاد طاقة كھربائية ال تقل عن ٢.٨
كيلوات ساعة لفصل ھذه المياه العذبة عن مياه البحر  .ومن أھم الطرق العلمية الحديثة التي
تستخدم في تحلية مياه البحار التقطير -التجميد  -التحليل الغشائي الكھربائي.
•التقطير:
تقسم ھذه العملية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية أو مواد الوقود كالفحم والبترول
والكھرباء والمفاعالت الذرية.
•التجميد:
أي تبريد مياه البحر فجأة  ،حيث تنفصل بلورات الثلج عن بلورات الملح ،ثم يصھر الثلج
للحصول على

المياه العذبة.

•التحليل الغشائي الكھربائي:

أوان تحتوي على مياه البحار بين أقطاب
تتم ھذه العملية عن طريق تمرير تيار كھربائي في
ِ
كھربائية  ،حيث يعمل ھذا التيار على استخالص كلوريد الصوديوم من مياه البحر ويصبح بعد
ذلك عذب المذاق .ومن أھم الدول التي قادت بتحلية مياه البحار لالستفادة منھا:
•الواليات المتحدة األمريكية عام ١٩٥٢م حيث قامت بتحلية المياه من المحيط الھادي ،
واستغاللھا بقصد الشرب،وخدمة مشروعات الري لذا أنشئت مراكز على طول ساحل خليج
مورو لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة.
• أنشئت محطة لتقطير مياه البحر فوق جزيرة أوروبا تنتج حوالي  ٢.٧مليون جالون من
المياه

المقطرة يوميا ً.

•نجحت الكويت في توفير المياه العذبة لسكانھا بعد تقطيرھا لمياه البحر،حيث كانت تعتمد في
البداية على الماء العذب الذي تنقله السفن من مياه شط العرب وقد اھتمت حكومة الكويت بعد
ذلك بإنشاء محطات لتقطير مياه البحر ،حيث يجمع الماء المقطر في خزانات وأبراج عالية
،وتصل كمية المياه المختزنة في ھذه األبراج ٢٥مليون جالون ،وتعتبر ھذه الكمية كافية لسد
حاجات سكان الكويت لفترة زمنية قصيرة .
خامسا ً :األھمية اإلستراتيجية للبحار والمحيطات :
تتمثل األھمية اإلستراتيجية للبحار والمحيطات في النقاط التالية :
•اتخذت معظم دول العالم وحتى العصور الوسطى البحار والمحيطات حواجز طبيعية تحميھا
من ھجمات العدو.
•تعتبر البحار والمحيطات حدودا ً سياسية طبيعية تفصل بين الدول والبلدان المتجاورة .
•بعد ظھور حركة الكشوفات الجغرافية واختراع السفن التجارية ظھرت أھمية البحار
والمحيطات كطرق ھامة للتجارة الدولية والمواصالت .
تبعا ً لالستغالل المتزايد لمياه البحار والمحيطات اھتمت الدول ذات السواحل البحرية بحقوقھا في
امتالك الرفارف القارية ،وقد تم االتفاق على ذلك دوليا ً  .ويوضح ا لجدول التالي حقوق بعض الدول
لمناطق الصيد أمام سواحلھا .
جدول رقم )  ( ١حقوق بعض الدول لمناطق الصيد أمام سواحلھا
الدولة

عرض البحر اإلقليمي " كــم "

حقوق الصيد المطلقة " كــم "
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•حاولت دول العالم القديم حماية حقوقھا المالحية التجارية بالبحار والمحيطات  ،ومن أبرز
األمثلة على الفينيقيون الذين بذلوا جھد كبير لحماية تجارتھم البحرية في الحوض الشرقي من
البحر المتوسط  ،والرومان الذين ينظرون إلى البحر المتوسط على أنه بحرھم دون سواھم .
•حاولت بعض الدول القوية السيطرة على الموانئ والمداخل البحرية الھامة  ،كسيطرة
بريطانية على جبل طارق الذي يمثل البوابة الغربية لحوض البحر المتوسط وقناة السويس ،
وميناء عدن .
•اھتمت ھيئة األمم المتحدة باستغالل المسطحات البحرية لخدمة اإلنسان  ،لذا تفرغت منظمة
اليونسكو وعدة
ھيئات علمية لإلشراف على مجال محدد من علوم البحار والمحيطات .
•أنشأت لجنة مشاكل التغذية والزراعة التي تشرف على تنظيم عملية استغالل مصايد البحار
والمحيطات ،
بينما اختصت ھيئة القوى الذرية العالمية باإلشراف على التجارب الذرية التي تجري في
صخور قاع
البحار والمحيطات

الفصل التاسع
مناطق الصيد"عالميا ً وسياسيا ً":
ظھرت العديد من النزاعات حول مناطق الصيد وكان أول نزاع بين أيسلندا والمملكة المتحدة
الذي وقع عام ١٩٧٢م حول صيد سمك القد  ،ففي ذلك الوقت أعلنت أيسلندا بأن ھناك منطقة صيد

سمك تابعة لھا تمتد إلى حوالي ٥٠ميالً بحريا ً وقد احتجت الحكومة البريطانية على ھذا اإلجراء
عارضة ألنه سيبعد أساطيل الصيد البريطانية ومن تلك المنطقة والتي كانت تصطاد منھا عادة ما
يقارب  %٦٠من أسماك القد وھكذا أظھر النزاع بين الدولتين حول منطقة الصيد التي تمتد من
أيسلندا حتى  ٥٠ميالً بحريا ً ومن النزاعات األخرى التي ظھرت ما حدث عام ١٦١٠م بوقوع قذيفة
المدفع أثناء النزاع بين ھولندا وبريطانيا حول مصايد الرنجة وبالتالي أصبحت منازعات الصيد أكثر
شيوعا ً وربما أكثر خطورة في الوقت الحديث.
أسباب منازعات الصيد الدولية:
تتعدد أسباب منازعات الصيد الدولية أكثر ھذه األسباب وأشدھا وضوحا ً ما يلي:
•التفاوت الشديد لتوزيع أرصدت األسماك في البحار والمحيطات وتذبذب الكمية من وقت
ألخر.
•بعد التوسع في نطاق مھنة الصيد ،بدأ الصيادون من البلدان البعيدة البحث عن موارد
المصايد الغنية على الرغم من وجود حدود اقتصادية ومن أبرز األمثلة على ذلك سفن
البترول الحديثة المجھزة بالادار ،ومعدات اكتشاف تابعة لھا مثل:انتشار األساطيل األسبانية
قريبا ً من سواحل جنوب غرب أفريقيا.
•ھناك العديد من العوامل المترابطة التي تؤثر على مواقع رصد األسماك منھا وفرة المواد
الغذائية ووجود حركات التقليب الرأسية التي تنمى من الثروة السمكية بالتالي نجد أن ھذه
العوامل غير متوفرة في جميع المياه ،إنما في مناطق معينة بالتالي يبدأ الصيادون في النزاع
على ھذه المناطق.
•زيادة حجم وعدد أساطيل الصيد البعيد ،وھي األساطيل التي تعمل في مياه بعيدة عن
موانئھا ،عادة ما تكون سفن كبيرة ،وتقضى مدة طويلة في البحر وتكون مجھزة بالمعدات
الالزمة لتصنيع األسماك في البحر وتنشر ھذه األساطيل في البلدان المتقدمة مثل :االتحاد
السوفيتي ،الواليات المتحدة  ،اليابان وعلى العكس من ذلك نجد أن الدول النامية تعتمد على
السفن المحلية لذا نجد انتشار األساطيل األسبانية في نفس ھذه السواحل.
•تميزت مدة ما بعد االستعمار بزيادة إدراك التفاوت االقتصادي بين البلدان النامية والبلدان
المتقدمة وبناءاً على ذلك قامت الدول النامية بمجموعة من التدابير القوية االقتصادية فيما
بينھا لتستبعد الصيادين األجانب ومن ھذه التدابير ما قامت به أيسلندا باإلضافة إلى السنغال

التي أعلنت منطقة الصيد تابعة لھا مداھا ١٢٢ميالً بحريا ً ،وعلى الرغم من ذلك ھناك أربعة
مناطق تنتشر فيھا سفن الصيد البعيد أال وھي:
•وسط شرق المحيط األطلسي.
•جنوب شرق الجنوب األطلسي.
•شمال غرب وشمال شرق األطلسي.
•جنوب غرب المحيط الھادي.
•القلق العاصر فيما يتعلق بموضوعات حماية الموارد وإدارتھا،وبصورة خاصة،بعد ازدياد
الطلب منتجات األسماك ،حيث تم اختراع وسائل فعالة الكتشاف و صيد األسماك.
•االنتباه المتزايد الذي يوجه إلى البحر باعتباره أحد الحدين المتبعين لالكتشاف وباعتباره
أكبر المصادر المنتجة للثروة المتجددة.
كانت ھذه األسباب من أشد العوامل وضوحا ً في حدوث المنازعات الدولية حول مناطق الصيد.
مشكالت تقسيم أھمية المصايد:
قبل أن نقوم ببحث المحاوالت المختلفة لحلول منازعات الصيد تجدر اإلشارة إلى مشكالت تقسيم
األھمية النسبية للمصايد ،فھناك ثالث أوجه واضحة لصناعات الصيد يمكن مقارنتھا لتوضيح أھميتھا
النسبية وھي:
•كمية الصيد اإلجمالية.
•العمالة واألموال المستثمرة في الصناعة.
•أھمية منتجات األسماك في التجارة الوطنية.
•كمية الصيد اإلجمالية:
غالبا ً ما يسھل الحصول على اإلحصاءات المتعلقة بوزن كمية الصيد إال أنه ليس مقياسا ً صحيحا ً
له أھمية ،فقيمة الصيد أكثر فائدة ،بالتالي نرى بأن الحصول على ھذا الرقم أمر صعب حيث تعترض
ھذه العملية مشكلتان ھما:
 أن دقة األرقام التي تشير إلى الدخل القومي اإلجمالي في كثير من البلدان النامية غير مرضية .أنه يصعب إثبات أھمية كافة النشاطات المتصلة بالصيد في كثير من البلدان المتقدمة بما في ذلك منعمليات التصنيع و اإلنتاج والتوزيع.
•أھمية الصيد بالنسبة لالقتصاد الوطني:

ھناك عالقة قوية بين ھذه األھمية وبين العملة و األموال المستثمرة  ،حيث أن تقييم أھمية الصيد
بالنسبة القتصاد الوطني يتم في ضوء عدد العمال المستخدمين ،ولكن اإلحصاءات األولية ال يمكن
الحصول عليھا دائما ً وذلك لعدة أسباب:
ألن الصيد في بعض البلدان وظيفة موسمية ألناس يعملون بالزراعة بقية العام.اختالف إحصاءات التوظيف البسيط مع درجة االستثمار الرأسي في الصناعة.•العمالة واألموال المستثمرة في الصناعة:
يعتبر الصيد صناعة محلية  ،ومھنة لھا أھميتھا العظمى في مناطق صغيرة من الدولة لذا نجد
أنه عندما احتجت الحكومة البريطانية على تميد أيسلندا لمنطقة صيدھا ،عام١٩٧٢م ذكرت بأن ما
يزيد عن حوالي ١٠٠ألف عامل سيتأثرون بشكل غير مالئم حيث ھذه التدابير سببت الكثير من
المصاعب الشخصية في تلك المجتمعات.
حل منازعات الصيد:
تجدر اإلشارة ھنا إلى أن الجغرافيا السياسية تھتم بصفة عامة بالعالقات بين الدول ،ويبدو أنه من
المالئم بحث محاوالت حل النازعات من وجھة نظر الجغرافيا السياسية حيث توجد ثالث مواقف
متميزة في ھذا المجال وھي:
•يمكن أن تعمل الدول بصورة منفردة لتسوية نزاع الصيد لصالحھا فقد شملت اإلجراءات
المنفردة إنشاء مسيطرة على مناطق المحيط التي اعتبرت في السابق من أعالي البحار ،وھم
مناطق أعالي البحار يتحقق بثالث إجراءات شائعة وھي:
•رسم خطوط أساس مستقيمة عبر الخلجان الواسعة كي يتم غلق الخليج أحيانا ً ،وقد
استخدمت السلطات البريطانية ھذا األسلوب لغلق خليج موري والخلجان األخرى
أمام الصيادين الھولنديين .
•تحديد المياه اإلقليمية لكل دولة لكي تستبعد الصيادين األجانب من مناطق معينة وقد
بذلت محاوالت عديدة في ھذا المجال لكنھا باءت بالفشل.
•استخدام مناطق الصيد الخالصة ،فقد وجد أنه في نھاية ١٩٧٣م كان ھناك
حوالي٣٢بلد تقريبا ً قد أعلن مناطق صيد خالصة تابعة لھا خارج مياھا اإلقليمية.
•يمكن أن تصل الدول إلى أتفاق جماعي يحل المسألة .ومن األمثلة على اتفاقيات الصيد التي
تمت بين الدولتين أو أكثر لحل النزاعات،ما اتفقت عليه بريطانيا وفرنسا عام ١٨٣٩م على

قواعد معينة تحكم صياديھم ،واحتفظ االتفاق أن لكل بلد مياه ساحلية اتساعھا٣أميال
بحرية،ووضحت شروط تتعلق بمعدات الصيد وھوية قوارب الصيد في أعالي البحار.
ولكن ھذا االتفاق لم يكتب له النجاح بسبب إصرار الصيادين البلجيكيين على الصيد ضمن ھذه
السواحل،برزت اتفاقيات أخرى في ھذا المجال كانت أكثر نجاحا ً وھي"اتفاقية مصايد بحار
الشمال.عام١٩٨٢م حيث وقعت ھذه الدول االتفاقية وقد أدى ذلك إلى تقليص حدة التوتر في مصايد
شمال األطلسي.
•اتفاق المجتمع الدولي علي قواعد عامة تحكم عمل المصايد الدولتين تم التوصيل إلي ھذه
االتفاقيات عام ١٩٥٨م في مؤتمر قانون البحار للصيد  .في ثالث مناطق متميزة وھي :
*تعطي االتفاقية البحر اإلقليمي الدولة الساحلية حقا في االستخدام الخالص للمصايد الواقعة في المياه
اإلقليمية.
*تعطي اتفاقية الجرف القاري الدولة الساحلية حقا خالصا في صيد بعض أنواع األسماك ويشمل ذلك
المحار المرجان.
اتفاقية أعالي البحار التي تشير إلي الصيد خارج المياه اإلقليمية:
وتنص ھذه االتفاقية علي حرية الصيد في أعالي البحار ،كما وضحت ھذه االتفاقيات مجموعة من
األحكام والقوانين والتشريعات.
ومن البنود الدولية التي وضعت لحفظ النوع :
•حين يستغل بلد بمفرده مصيد في أعالي البحار يكون مسؤوال ً عن وضع إجراءات حفظ
النوع الالزمة
•حين تستغل دولتان أو أكثر نفس المصايد في أعالي البحار يكون لكل منھا الحق في وضع
لوائح لحفظ النوع .
•لدولة الساحلية وضع خاص بالنسبة لمصايد أعالي البحار ويكون لھا الحق في المشاركة في
أي مناقشات تتعلق بتلك المناطق.
دور البحار في التأثير على الخصائص الوطنية:
تناولت بعض الدراسات المبكرة ،أثر القرب من البحار وطبيعة خط الساحل على الخصائص
الوطنية للشعوب المختلفة ،حيث نجد أن األقاليم الساحلية في العالم اھتمت في إبراز اللغة المشتركة
أو اللغة العامة فلھذه البحار دور كبير في التأثير على ھذه الخصائص من خالل إمكانية اتصال الدولة

بدول العالم الخارجي ،إمكانية إنشاء أساطيل حربية ،باإلضافة إلى إمكانية استغاللھا ألغراض
مختلفة ،لذا فھي تلعب دور مھم في حياة الشعوب .
دور البحار في تقرير السياسة الوطنية :
تنوعت الدراسات التي تناولت دور البحار في تقرير السياسة الوطنية للشعوب ومن أھم ھذه
الدراسات ،دراسات ماھان ورانزل وكوھين وماكندر وسبياكمان ،وسنذكر اھتمام كل عالم فيما
يتعلق بھذا المجال :
•أعطى )ماھان( دور كبير جدا ً ألھمية القوى البحرية حيث أدرك أن ھناك شروط تؤثر في
القدرة البحرية للدول وھي تكمن في :
•موقع الدولة  :الذي يحدد عدد البحار التي تطل عليھا الدولة ويؤثر على المدى الذي يمكنھا
من السيطرة على الطرق اإلستراتيجية والموارد الھامة للبحر .
•طبيعة وطول خط الساحل  :حيث أن له أثار ھامة على السياسيات المتصلة بدفاع الدولة
وإدارة أسطول تجاري وحربي .
•عدد سكان الدولة  :حيث يؤثر عدد السكان وصلتھم بالموارد البرية في المدى الذي يبدوا
فيه البحر ذا قيمة كمصدر للغذاء والمواد الخام ووسيلة اتصال بالمناطق التجارية األخرى .
•الخاصية الوطنية ونوع الحكومة .
•اھتم )ماكندر( في دراسات مختلفة بقوة سيادة البر والبحر وإمكانية الصراع بينھما في حين
أشار بعض الباحثون أمثال )بوندز( أن تجزئة السيادة بين البحر والبر غير صحيح فالقوى
العظمى كانت لھا أساطيل وجيوش ولھا اآلن قوات جوية وھذا الضعف ما ھو إال ھاجس
)ماكندر( الذي يتعلق بداخل آسيا كقلب العالم الذي أدى به إلى بعض األحكام البسيطة حول
قوة وحدود سلطان البحار وبالتالي نجد أن تأثر )ماكندر( بنظرية قلب العالم ،جعله يطور
فكرة المجاورة لصحراء أفريقيا كقلب العالم الجنوبي وھو يرى أن الجزيرة العربية تشكل
جزء من منطقة عريضة ال يمكنھا الوصول إلى سلطان البحار ومن أكثر الدول نفوذا ًمن
الناحية السياسية واإلستراتيجية من وجھة نظره وھي الدول التي سميت بالدول البحرية مثل
" :بريطانيا وفرنسا" وفي حين أن الواليات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية وتعتبر أكثر
أھمية من الناحية االقتصادية .

•عكس )سبياكمان( ما افترضه ماكندر فوضع الواليات المتحدة األمريكية في المركز ،وطالب
بضرورة الحفاظ على قواعد استرتيجية حول محيطات العالم .
•يعتبر رأي )كوھين( ھو الرأي الشامل ،حيث اقترح تقسيم العالم إلى مناطق جغرافية
إستراتيجية ومناطق جغرافية سياسية ،للتوصل إلى مراكز السلطة في العالم .

األھمية السياسية للمعالم الساحلية :
بحث بعض الباحثون أمثال فيشر وتاكسي األھمية السياسية ألشباه الجزر والبرازخ ،والجزر
والخلجان الصغيرة والدلتاوات والبحيرات والمضايق المائية فمن المعروف أن أھمية ھذه
الظواھر تتأثر بمجموعة من المتغيرات أھمھا :
•الموقع
•العالقات السياسية للدولة مع جيرانھا
•المھارات الفنية المتاحة للحكومة .
وقد تبين بأنه ال يمكن الوصول إلى تعميمات حول األھمية السياسية للعالم الساحلي وذلك ألن كل
ظاھرة من ھذه الظواھر يجب أن تدرس في إطار الجغرافيا السياسية للمنطقة للوصول إلى نتائج
صحيحة .

الدول غير الساحلية وإمكانية وصولھا للبحار:
وھي دول ال تشرف على مسطحات مائية مفتوحة لذا تحرص دائما ً أن تكون عالقتھا حسنة مع
الدول التي تحيط بھا لتخفف من أثر موقعھا الجغرافي السيء  ،وھناك العديد من الدول الغير
ساحلية مثل" :سويسرا والنمسا" في أوروبا "،تشاد والنيجر" في أفريقيا " ،بوليفيا وبراغواي"
في أمريكا الجنوبية .وتعاني ھذه الدول بوجه عام بعدة من المشاكل تسھم في إضعافھا ويتضح
ذلك من خالل :
•معاناتھا من العزلة فھي تقع تحت رحمة الدول المجاورة .
•تضعف اقتصادھا ونشاطھا التجاري .
•معاناتھا من ضعفھا العسكري والسياسي .

وقد درس )بومان( مشكالت بولندا وبوليفيا خاصة بعد إعالن األمم المتحدة "أن لكل الدول
الحق في الوصول إلى المحيطات" ثم درس ثالث طرق تستطيع من خاللھا ھذه الدول التغلب
على معوقاتھا وھي:
•استئجار موانئ الدول المجاورة ،مثل :استئجار سويسرا لميناء جنوة في إيطاليا .
•استخدام األنھار المؤدية في البحار والمحيطات مقابل دفع تعرفه جمركية للدول التي تمر
فيھا مثل :استخدام بوليفيا لنھر األمازون للوصول إلى موانئ البرازيل في المحيط األطلسي .
•حيازة ممر إقليمي إلى البحر .
قانون البحار:
أبدى الجغرافيون السياسيون اھتمام واضح بقانون البحار وقد تمثل ھذه االھتمام في جانبين
مھمين:
•اھتمامھم بتعيين الحدود البحرية متمثال ً بالدراسات المعدة لمؤتمر آلھاي لقانون البحار عام
١٩٣٠م وقد تناولت ھذه الدراسات مشاكل تعيين الحدود البحرية وبخاصة المشكالت
المتعلقة بتعيين البحر اإلقليمي ،وبناء ًعلى ھذه الدراسات تم حل المشاكل الفنية المتعلقة
بتعيين الحدود البحرية .
•قانون البحار الذي يحكم استقالل الموارد البحرية مثل :الصيد والموارد المعدنية في الجرف
القاري ومرور الحركة التجارية عبر المضائق المائية .
وقد أجرى الباحثون دراسات مختلفة فيما يتعلق بقوانين البحار ،فمنھم من بحث الوجه القانوني
للمضائق الدولية ،تناول بعضھم الوجه القانوني للخلجان ،في حين يدرس البعض اآلخر مسألة
البحار اإلقليمية .
ھكذا نرى أن العمل الذي أجراه الجغرافيون السياسيون حول ھذا الموضوع دقيقا ً جدا ً وله
أھمية كبيرة جدا ً .

الفصل العاشر
الثروة السمكية في قطاع غزة
يقع قطاع غزة في الجنوب الغربي من فلسطين المحتلة بين دائرتي عرض ◌ْ31و◌َ16
◌ْ31،و ◌َ45شماال ً وخطي طول ◌ْ34و◌ْ34 ، ◌َ20و ◌َ25شرقا ً،وھو عبارة عن شريط ساحلي
من األرض يمتد من بيت حانون شماال ً إلى رفح جنوبا ً ،وتبلغ مساحته حوالي ٣٦٥كم ٢ويختلف

اتساع ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ،فيبلغ اتساعه عند جباليا شماال ً  ٩.٥كم ،ثم يضيق
ليصل إلى ٦,٥كم مقابل محافظتي دير البلح وغزة ،ويسجل ھذا الساحل أقصى اتساع له عند الحدود
المصرية الفلسطينية ليبلغ حوالي ١٢,٦كم .
وتظھر أھمية الثروة السمكية في القطاع على أنھا تعتبر من أھم الموارد الغذائية للسكان ومن الحرف
الرئيسية أيضا ً،فقد اشتھر قطاع غزة وساحله باإلنتاج السمكي عبر التاريخ نظرا ً لموقعه المتميز
على البحر المتوسط ،وما يتمتع به ھذا الموقع من ظروف طبيعية مالئمة ،إال أن ھناك العديد من
المشكالت التي تواجه الصيادين ،وتقف عائقا ً أمام تنمية الثروة السمكية في قطاع غزة وسنتعرف
على ھذه المشكالت خالل الفصل .
أوال ً :اإلنتاج السمكي في قطاع غزة :
يعد اإلنتاج السمكي أحد أھم األنشطة االقتصادية في قطاع غزة ،وسنبين تطور ھذا اإلنتاج في ظل
السلطة الوطنية الفلسطينية :
•تطور اإلنتاج السمكي في قطاع غزة في ظل السلطة الوطنية "٢٠١٠-١٩٩٤م".
مع قدوم السلطة الوطنية جرت الكثير من المحاوالت لتطوير قطاع الصيد البحري في قطاع غزة
ومن أھم المشاريع التي قامت لتطوير ھذا القطاع :
•المشروع الدنمركي.
•مشروع كيسر \معا ً.
•مشروع إنشاء وتطوير مرافئ الصيد.
•جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك.
المشروع الدنمركي:
مشروع لتطوير الثروة السمكية ممول من الحكومة الدنمركية ،بدأ تنفيذه عام ١٩٩٦م ويھدف
إلى إقرار سياسات وقوانين تنظم عمليات الصيد البحري ،وبناءا ً على ھذا المشروع تم إنشاء
مبنى اإلدارة العامة للثروة السمكية في قطاع غزة.
مشروع كيسر\معا ً:
قدم ھذا المشروع من مركز التنمية لألبحاث العلمية في كندا ،وقد بدأ تنفيذه عام ١٩٩٦م وھو
يھدف إلى إعداد كوادر العمل في الثروة السمكية وتدريبھم على الطرق الحديثة في اإلحصاء
،والصيد في أعماق البحار.

مشروع إنشاء وتطوير مرافئ الصيد:

يوجد في قطاع غزة أربعة مرافئ صيد وھي  :مرفأ غزة  -مرفأ دير البلح  -مرفأ خان
يونس  -مرفأ رفح  .ويھدف ھذا المشروع إلى إعادة تأھيل البنية التحتية لھذه المرافئ ،حيث
تم تزويدھا بمولدات الكھرباء ،والورش الميكانيكية ،ومعدات الصيانة ومستودعات التخزين
والتبريد ،وغيرھا من الخدمات.
جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك:
توجد ھذه الجمعية في مدينة غزة ،وتقدم مجموعة من الخدمات المھمة لقطاع الصيد والصيادين
،وتتمثل ھذه الخدمات في توفير وقود محركات القوارب ،وتوفير شباك الصيد بأسعار مناسبة ،
ويختلف اإلنتاج السمكي في قطاع غزة من عام آلخر ومن شھر آلخر ويتضح ذلك من خالل :
•تطور اإلنتاج السنوي:
ھناك تذبذبات في كميات اإلنتاج من عام آلخر حيث نجد أن الفترة من عام" ١٩٨٠-١٩٦٨م"
كانت تتميز باالزدھار وغزارة اإلنتاج من األسماك بسبب اتساع مساحة الصيد التي كان
مسموحا ً بھا في تلك الفترة ،في حين انخفضت كمية اإلنتاج في الفترة من عام" -١٩٨٠
١٩٩٣م" ،ووصلت كمية اإلنتاج ذروتھا بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد قيامھا
بمجموعات من المشاريع المذكورة سابقا ً ھكذا نجد اإلنتاج يختلف من عام آلخر تبعا ً
لمجموعات من الظروف التي تمر بھا المنطقة .
•تطور اإلنتاج الشھري :
يختلف اإلنتاج السمكي اختالفا ً بينا ً من شھر إلى آخر ،ويتضح ذلك من خالل :
•ترتفع كمية إنتاج األسماك خالل شھر مايو ،حيث يبلغ اإلنتاج الشھري ذروته خالل ھذا
الشھر .
•تنخفض كمية إنتاج األسماك خالل فترة الصيف خاصة في شھري يوليو وأغسطس حيث
تھرب األسماك من المنطقة الساحلية ذات الحرارة المرتفعة إلى المياه العميقة والتي تكون
درجة حرارتھا أقل .
•تزيد كمية اإلنتاج خالل فصل الخريف خاصة في شھري سبتمبر وأكتوبر حيث تبدأ درجة
الحرارة باالنخفاض تدريجيا ً .

•تنخفض كمية اإلنتاج خالل فترة الشتاء بين شھري نوفمبر ومارس بسبب انخفاض درجة
الحرارة الحد الذي ال تستطيع فيه األسماك أن تتأقلم من ھذه الحرارة باإلضافة إلى ارتفاع
األمواج وقوة الرياح .
تعتبر محافظة غزة من أكثر المحافظات مساھمة في اإلنتاج السمكي عن بقية محافظات القطاع
ويرجع ذلك إلى مجموعة من األسباب:
•وجود لنشات الجر في مدينة غزة .
•معظم لنشات الشنشولة موجودة في محافظة غزة .
•معظم الحسكات التي تستعمل طرق مختلفة موجودة في غزة .
•معظم الصيادين الذين يعملون في الصيد يقطنون محافظة غزة حيث تصل نسبتھم إلى حوالي
 %٤٥,٦من إجمالي عدد الصيادين في القطاع .
•أسماء بعض األسماك البحرية المشھورة التي تعيش في بحر غزة:
تصنف ھذه األسماك إلى ثالث مجموعات حسب مناطق تواجدھا على النحو التالي :
ثانيا ً :العوامل المؤثرة في اإلنتاج السمكي في قطاع غزة :
-١العوامل الطبيعية.
 -٢العوامل البشرية.
العوامل الطبيعية :
تتعدد العوامل الطبيعية التي تؤثر في اإلنتاج السمكي في قطاع غزة ومنھا :
•المناخ
•طبيعة الساحل
•التيارات البحرية
•نسبة ملوحة البحر
•المناخ :
تعد دراسة مناخ مناطق الصيد أمر ھام وضروري ،لما له من دور في التأثير على طبيعة
األحياء المائية وتكاثرھا ،ومواسم ھجرتھا ،وأماكن تواجدھا .

ويتأثر مناخ قطاع غزة بمناخ البحر المتوسط ،فھو حار جاف صيفا ً ،دافئ ممطر شتاءا ً وھناك
العديد من عناصر المناخ التي تؤثر على منطقة الدراسة وھي:
•درجة الحرارة :تؤثر درجة الحرارة في حركة األسماك وفي كميات الصيد ،حيث نالحظ أن
حركة الصيد تقل في قطاع غزة عند ارتفاع درجة الحرارة صيفا ً،وذلك ألن الحرارة العالية
تعمل على رفع درجة حرارة المياه ،كما أنھا تؤثر على كثافة الماء ولزوجته .
•األمطار :تؤثر األمطار الساقطة أو المتسربة إلى مياه البحر على نسبة ملوحة المياه الذي
يؤثر بدوره على نمو الكائنات البحرية ،ونالحظ أن األمطار في قطاع غزة فصلية ،حيث
تتركز في فصل الشتاء ،بينما نجد فصل الصيف جاف تماما ً.
•الرياح :تساعد نوع الرياح وسرعتھا على جلب أنواع مختلفة من األسماك وھجرة أصناف
أخرى ،كما أن سرعة الرياح تؤثر على رحالت الصيد وكميات اإلنتاج .
•الرطوبة :تؤثر الرطوبة النسبية تأثيرا ً واضحا ً على الجھد الذي يبذله الصياد ،فكلما ارتفعت
درجة الحرارة والرطوبة قل جھد الصياد والعكس صحيح .
•طبيعة الساحل:
تؤثر طبيعة الساحل تأثيرا ً كبيرا ً على اإلنتاج السمكي وذلك من خالل :
•تعد خطوط الساحل المتعرجة ذات أھمية كبيرة لحرفة الصيد ،حيث تساعد ھذه التعرجات
على وجود كثير من المرافئ البحرية التي تتخذ كقواعد لعمليات الصيد ،أو كملجأ تأوي إليه
سفن الصيد وقت العواصف ،وباإلضافة إلى ذلك فإن ھذه التعرجات تزيد من مساحة منطقة
الصيد.
•يساعد خط الساحل الطويل على اتصال السكان الذين يعيشون بالبحر اتصاال ً مباشرا ً)
التواصل البشري (
•يتميز ساحل قطاع غزة بمميزات تميزه عن باقي سواحل البحر المتوسط ،فھو يتميز من
حيث طبيعة القاع وعمق المياه ودرجة الحرارة ونسبة الملوحة وطبيعة التيارات البحرية
واتجاه الرياح .
•تدفق مياه نھر النيل العذبة في البحر المتوسط أدى إلى تقليل نسبة ملوحة الشاطئ .
•تعرض ساحل قطاع غزة إلى العديد من المؤثرات التي أدت إلى تغير تركيبة الساحل وتھديد
الثروة السمكية ،فبعد قيام السلطة الوطنية في قطاع غزة عملت السلطة على بناء ميناء غزة

،حيث قامت باقتالع عدد من الصخور خاصة من منطقة الشاطئ مما أدى إلى ھدم كامل
للحياة البحرية في تلك المناطق باإلضافة إلى استنزاف الرمال من قبل إسرائيل قبل
االنسحاب من المستوطنات .
•التيارات البحرية:
تعتبر حركة مياه البحار والمحيطات من بين العوامل المھمة المؤثرة في عالم األحياء البحرية ،
وتتضح أھمية ھذه التيارات من خالل :
•تلعب التيارات البحرية دور كبير في جلب المواد الذائبة والبالنكتون قرب الطبقات السطحية
للمياه مما يؤدي إلى توفير األغذية لألسماك .
•لھذه الحركة أثر في تحريك األسماك الصغيرة وغيرھا حيث تجرفھا حركة المياه في اتجاه
وآخر نظرا ً لضعفھا .
•تعتبر التيارات البحرية التي تمر بساحل قطاع غزة ھي امتداد للتيارات المائية التي تمر
بالسواحل الجنوبية للبحر المتوسط حيث تقوم ھذه التيارات بنقل كميات كبيرة من الطمي إلى
ساحل قطاع غزة .
•ملوحة مياه البحر:
تؤثر ملوحة مياه البحر في تحديد نوع األسماك التي تعيش فيه ،فالتغير الطفيف الذي يحدث في
درجة ملوحة مياه البحر من فصل آلخر يؤدي باألسماك أن تنتقل من منطقة ألخرى ،وھناك
مجموعة من العوامل التي تؤثر في ملوحة مياه البحار في قطاع غزة وھي:
•التساقط سواء كان في ھيئة ثلج أو مطر فكلما زادت كميته كلما انخفضت الملوحة .
•مياه نھر النيل التي تعمل على تقليل نسبة الملوحة في ساحل قطاع غزة .
•درجة الحرارة المرتفعة التي تعمل على ارتفاع نسبة التبخر مما يزيد من الملوحة .
العوامل البشرية :
تتعدد العوامل البشرية التي تؤثر على اإلنتاج السمكي في قطاع غزة ،وأھم ھذه العوامل ھي:
•عدد السكان وتوزيعھم وكثافتھم .
•القوى العاملة .
•الصيد الجائر والصيد بالسموم .
•المساحة المتاحة للصيد .

•التقدم التكنولوجي .
•العادات والتقاليد .
•أسعار األسماك .
•عدد السكان وتوزيعھم وكثافتھم :
يعتبر عدد السكان وتوزيعھم وكثافتھم من أھم العوامل الديمغرافية واالجتماعية التي تؤثر في
اإلنتاج وذلك من خالل:
•أدت الحروب وعدم استقرار الظروف السياسية واالقتصادية إلى نزوح أعداد كبيرة من
السكان

خارج الوطن .

•استقرار الظروف السياسية وخاصة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى ارتفاع عدد
السكان

بشكل ملحوظ .

•تعتبر مدينة غزة أكبر مدن القطاع من حيث عدد السكان وذلك ألنھا تستحوذ على معظم
الوظائف والخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية باإلضافة إلى مركزھا التجاري الھام
،وتأتي محافظة خانيونس في المرتبة الثانية ،ثم تأتي محافظة شمال غزة في المركز الثالث
وبعد ذلك دير البلح ،وأخيرا ً تحتل رفح المركز الخامس من مجموع السكان ،ويؤثر ھذا
التوزيع الجغرافي بدوره على كميات اإلنتاج .
•القوى العاملة :
•عدد الصيادين :تأثر ھذا العدد بعدة أمور أدت إلى زيادته أحيانا ً ،ونقصانه أحيانا ً أخرى فقد
تأثر باإلدارة الحاكمة في قطاع غزة والظروف السياسية األخرى ،الذي أثر بدوره على
نشاط صيد األسماك .
•تختلف نسبة الفئات العمرية للصيادين الحاصلين على رخصة الصيد ،حيث تزداد النسبة في
الفئة العمرية من" ٣٤-٢٥سنة" ،وھذا يعني تسرب التالميذ من مدارسھم وتعليمھم
واعتمادھم على مھنة الصيد مما يزيد نسبة األمية لدى الصيادين .
•الصيد الجائر والصيد السموم :
الصيد الجائر :وھو زيادة قدرات الصيد من حيث عدد القوارب أو معدات الصيد الموجه نحو
استغالل المخزون السمكي بشكل أكبر من تلك الفترة الالزمة لصيد الكميات الزائدة من المخزون
،وھذا األمر يترتب عليه تناقص أعداد األسماك في المستقبل .

•يعتبر الصيد الجائر من أكبر المحن التي تواجه البحار والمحيطات في العالم ،حيث أن ھناك
تراجعا ً واضحا ً في العديد من العائالت واألنواع السمكية ،نتيجة لالستغالل المفرط
واستخدام معدات صيد غير مناسبة .
•يستخدم الصيادون في قطاع غزة طرق صيد ممنوعة لصيد كميات كبيرة من األسماك ،مثل
طريقة الصيد بالجرافات القاعية التي تؤدي إلى كنس كل األحياء البحرية الصغيرة والكبيرة
.

الصيد بالسموم:
• تشمل استخدام بعض الصيادين الصيد بالسم باستعمال المبيدات الكيميائية مما يؤدي إلى
موت أعداد كبيرة من األسماك .
•من أشھر المبيدات المستخدمة في صيد األسماك مبيد "النيت" وھو مبيد عالي السمية
،وحاليا ً يحظر استعماله بسبب خطره على اإلنسان .
•ھذه المبيدات لھا تأثير خطير على اإلنسان فعندما يناول اإلنسان األسماك الملوثة
بالمبيدات السامة فإنه يصاب بالتسمم .
•المساحة المتاحة للصيد :
حددت اتفاقية أوسلو التي وقعت بين السلطة الوطنية واالحتالل عام ١٩٩٣م مساحة الصيد
،وبحسب ھذه االتفاقية فإنه يسمح للصيادين بالدخول إلى  ٢٠ميل بحري ولكن االحتالل لم يطبق ھذه
االتفاقية وسمح للصيادين الدخول حتى  ١٢ميل بحري فقط ،وتقلصت ھذه المساحة عام ٢٠٠٠م
لتصل إلى حوالي  ٦-٣ميل بحري ،حتى وصلت المسافة إلى أقل من  ٣ميل بحري .
وقد قسمت ھذه االتفاقية البحر أمام شاطئ غزة إلى ثالث مناطق ،أطلق عليھا أحرف كرموز وھي
مناطق

" "K-L-Mويمكن وصف ھذه المناطق على النحو التالي :
•منطقة " :"Kتمتد إلى  ٢٠ميل بحري في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر
غزة إلى  ١,٥ميل بحري في اتجاه الجنوب .
•منطقة " :"Mتمتد إلى  ٢٠ميل بحري في البحر من الشاطئ في الجزء الجنوبي من بحر
غزة إلى  ١ميل بحري اتجاه المياه المصرية .
•طبقا ً للشروط في ھذه الفقرة تكون منطقتا " "K-Mمنطقتين مغلقتين ،وتكون المالحة فيھا
مقصورة على نشاط البحرية اإلسرائيلية .

•منطقة " :"Lتكون ھذه المنطقة مفتوحة للصيد والنشاط االقتصادي حسب مجموعة من
الشروط أھمھا :
•قوارب الصيد ال تخرج من المنطقة " "Lإلى البحر المفتوح وال تحمل القوارب أسلحة أو
ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات .
•السفن األجنبية التي تدخل المنطقة " "Lال تقترب أكثر من  ١٢ميل بحري من الشاطئ .
•التقدم التكنولوجي :
•ساعد التقدم التكنولوجي على تطوير أساطيل الصيد وتوسيع ميدان نشاطھا في البحار
والمحيطات على تطور طرق حفظ األسماك وتجميدھا وتعليبھا وتسويتھا.
•أصبحت أساطيل الصيد تشمل سفنا ً آلية مزودة باألجھزة الحديثة اإللكترونية التي تحدد اتجاه
وحركة تجمعات األسماك .
•عملت وزارة الزراعة بالتنسيق مع المشروع الدنمركي في غزة على توفير جھاز "اإليكو
ساوندر" وجھاز  ((GPSللصيادين التي تستخدم في تحديد أماكن تجمع األسماك .
•أصبحت ھناك معدات للصيد تشمل أنواعا ً متطورة من الشباك التي تالئم الصيد في مختلف
األعماق من أھمھا شباك الجر التي تجرھا لنشات الجر .
•العادات والتقاليد:
•تساعد بعض العادات والمعتقدات الدينية على زيادة استھالك األسماك ،مثل عادات المسلمين
في بعض المواسم واألعياد وفي أوقات الصيام ،مثل زيادة شراء أسماك الفسيخ عند
الفلسطينيين في مواسم األعياد .
•تحريم الھنود للحوم األبقار يؤدي إلى زيادة الطلب على األسماك ،كذلك تحريم اإلسالم للحوم
الخنزير وعدم توافر اللحوم بدرجة كافية في بعض المناطق اإلسالمية من شأنه زيادة الطلب
على األسماك .
•أسعار األسماك:
•تختلف أصناف األسماك في أسعارھا ،فمنھا ما يتصف بارتفاع أسعارھا ارتفاعا ً
كبيرا ً،ويقبل على ھذه األصناف أصحاب الدخول المرتفعة ،وغالبا ً ما يصدر معظمھا إلى
إسرائيل .

•ھناك أصناف أخرى تتسم بانخفاض أسعارھا ويقبل عليھا أصحاب الدخول المنخفضة مثل
أسماك المليطة والسردين .
•ارتفعت أسعار األسماك في السنوات األخيرة بسبب نقص اإلنتاج المحلى وعدم قدرته على
سد االحتياجات المتزايدة للسكان من البروتين الحيواني .
وبالتالي نجد أن ھذه العوامل كان لھا تأثير كبير على اإلنتاج السمكي ،سواء كانت
طبيعية أو بشرية .
ثالثا ً :طرق الصيد المتبعة في قطاع غزة
ھناك عدة أنواع من طرق الصيد المستخدمة في قطاع غزة ومن أشھر ھذه الطرق :
ويرتبط بقطاع الصيد عدد من الصناعات التي تؤثر وتتأثر بما في قطاع الصيد ومن أھم الصناعات :
•صناعة قوارب الصيد
•صناعة حفظ األسماك ومنھا أنواع :
التمليح – التبريد  -التعليب
رابعا ً :المشكالت التي تواجه الثروة السمكية وآفاق تنميتھا في قطاع غزة :
ھناك مجموعة من المھددات الكبيرة والخطيرة التي تواجه الثروة السمكية في قطاع غزة ومن
أھم ھذه المعوقات والمشكالت :
•معوقات الصيد البحري
•المشكالت الناجمة عن إساءة استخدام طرق الصيد
•المشكالت المتعلقة باالحتالل
•مشكلة التلوث
•تغيير تركيبة الساحل
•معوقات الصيد البحري:
وتتمثل ھذه المعوقات في النقاط التالية :
•صغر مساحة الصيد :بعد قيام إسرائيل بتحديد منطقة الصيد والتضييق على الصيادين
الفلسطينيين ،انعكس ذلك سلبا ً على كمية اإلنتاج ودخل الصيادين ،حيث أنه من المعلوم أنه

كلما كانت مساحة الصيد كبيرة كلما زاد اإلنتاج ،في حين أن المساحة المسموح بھا للصيادين
الفلسطينيين ال تتجاوز ثالثة أميال بحرية .
•عدم وجود الموانئ والمرافئ :حيث يفتقر قطاع الصيد في قطاع غزة إلى الموانئ والمرافئ
"باستثناء ميناء غزة" مما يجعل الصيادين يواجھون صعوبات كبيرة .
•ضعف البنية التحتية للصيادين :حيث يعاني الصيادون من ضعف البنية التحتية لقطاع
الصيد خاصة في مناطق دير البلح وخانيونس ورفح ،ومن األمور التي يعاني منھا الصيادين
عدم توفر غرف لھم لتخزين معداتھم ،وقلة مركز التسويق ،وورش الصيانة .
•المعوقات الفنية :وتتمثل ھذه المعوقات في
•نقص الكوادر الفنية المدربة ،وضعف اإلمكانيات المادية للصيادين
•ارتفاع أسعار قطع غيار المراكب وأدوات االتصال
•عدم وجود طرق حديثة لتصنيع وحفظ األسماك
•المشكالت الناجمة عن إساءة استخدام طرق الصيد :
•زيادة جھد الصيد :فنجد أن الصيادين يبذلون جھد كبير في عملية الصيد ،فھناك عدد كبير
من الصيادين قد يتجاوز ثالثة آالف صياد في مساحة صغيرة ال تتجاوز  ٦أميال مما يؤثر
على المخزون السمكي .
•صيد األسماك الصغيرة :صيد كميات كبيرة من ھذه األسماك وخاصة سمك السردين الذي
يعرف بسمك "البندرة" يؤدي إلى انقراض الكثير من أنواع األسماك .
•استخدام طرق صيد ممنوعة :ھناك العديد من الطرق التي يستخدمھا الصيادون بشكل غير
صحيح منھا ،الصيد في أوقات غير مالئمة مثل موسم التكاثر ،واستخدام الشبكات ذات
الفتحات الضيقة واستخدام طريقة السم لصيد األسماك .
•إقامة الحلقات :تنتشر في بحر غزة أعداد كثيرة من ھياكل السيارات القديمة وإطارات
الصيد التي تنتشر بشكل عشوائي يستخدمھا الصيادون لصيد األسماك بالصنار ذات األثمان
الغالية مما يؤدي إلى وجود أجسام غريبة في مياه البحر وتكوين الصدأ.
•إساءة استخدام الصيد بالجر :حيث تعمل ھذه الطريقة على كنس كل األحياء البحرية
الصغيرة والكبيرة باإلضافة للطحالب وغيرھا من األحياء البحرية .
•المشكالت المتعلقة باالحتالل اإلسرائيلي:

ومن أھم الممارسات التي تمارسھا إسرائيل بحق الصيادين :
•تحديد مساحة الصيد التي ال تتجاوز أكثر من  ٣أميال بحرية.
•إغالق منطقة الصيد لمدة طويلة وخاصة في فترات مواسم الصيد تحت حجج أمنية.
•سحب قوارب الصيد الفلسطينية إلى الموانئ اإلسرائيلية وحجزھا لمدة طويلة.
•تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي التي كانت تلقيھا المستوطنات اإلسرائيلية في البحر.
•مشكلة التلوث :
أسھم الفلسطينيون بشكل كبير في تلوث مياه البحر من خالل عدة مصادر وھي:
•إلقاء المياه العادمة في البحر:
حيث تنتشر مصبات المياه العادمة على طول ساحل قطاع غزة ،وتتركز ھذه المصبات في
"رفح  ،دير البلح  ،مخيم الشاطئ ،مخيم النصيرات  ،وقد اكتشفت منطقة الصحة العالمية
بعد فحص عينات من مياه البحر أن ھناك  ١٣موقعا ً ال يصلح للسباحة بسبب تلوثھا وقد ذكر
تقرير وزارة الصحة والبيئة في بلدية غزة أن الكميات اإلجمالية من مياه الصرف الصحي
التي يتم ضخھا مباشرة بمياه البحر تصل من  ٧٠-٦٠ألف م ٣يوميا ً وھذه الملوثات لھا آثار
ضارة تتمثل في :
•تراكم السموم من معادن ثقيلة في أجسام الكائنات البحرية واألسماك
•انبعاث روائح كريھة تؤدي إلى نفور السكان وتدمير المناطق السياحية والترفيھية
•نقص كمية األكسجين في مياه البحر
•انتشار األمراض مثل مرض السالمونيال والتيفود والحمى المعوية بسبب ھذه الملوثات
•إلقاء المخلفات الصلبة في البحر:
تعمل ھذه المخلفات على تغير النظام اإليكولوجي من خالل :
•احتواء ھذه المخلفات على مواد سامة مثل بقايا الزيوت ومواد الطالء والبالستيك
•زيادة عكارة مياه البحر
•تأثير المخلفات الزراعية:
جزء من المبيدات والمخصبات الزراعية التي يستخدمھا المزارعون في قطاع غزة يصل
إلى مياه البحر مع المياه العادمة أو عن طريق الجريان عبر وادي غزة إلى البحر مما يؤثر
سلبا ً على الثروة السمكية.

•التلوث من وادي غزة:
نجد أن فيضان وادي غزة في البحر بما يتمثله من مواد ملوثة إما صرف صحي أو مواد
كيماوية من إسرائيل ،يؤدي إلى تلوث البحر وموت الكائنات البحرية.
•تغيير تركيبة الساحل:
ساھم السكان في قطاع غزة بالتأثير على تركيبة الساحل وذلك من خالل :
•اقتالع الصخور من البحر:
حيث قامت السلطة الفلسطينية باقتالع عدد من الصخور من شاطئ المنطقة الوسطى وغزة
إلنشاء ميناء الصيادين ،مما أدى إلى ھدم كامل للحياة البحرية في مناطق اقتالع الصخور.
•استنزاف الرمال:
فقد اعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة على استعمار رمال الشاطئ ألغراض البناء وغيرھا
مما أثر سلبا ً على شكل الساحل في قطاع غزة.
بعد التعرف على المشكالت والمعوقات التي يتعرض لھا قطاع الصيد في قطاع غزة يجب
التعرف على
آفاق تنمية موارد الثروة السمكية في قطاع غزة لسد احتياجات السكان ومقاومة ھذه المشكالت.
خامسا ً :أھم وسائل وآفاق تنمية موارد الثروة السمكية في قطاع غزة
•تطوير طرق وتقنيات الصيد:
ويكون ذلك من خالل
•توفير الدعم المالي لقطاع الصيد من أجل تطوير طرق الصيد وتزويد األساطيل باألجھزة
اإللكترونية الحديثة
•توفير شبكة اتصاالت تربط قوارب الصيد باإلدارة العامة للثروة السمكية من أجل متابعة
الصيادين وتوفير سبل الحماية
•إقامة دورات تدريبية للصيادين بھدف رفع قدراتھم

•تطوير البنية التحتية :ويتم ذلك من خالل
•العمل على إصالح وصيانة وتطوير مرافئ الصيد األربعة وھي "غزة ودير البلح
وخانيونس ورفح"
•إعادة بناء ما دمرته إسرائيل من مراسي الصيد

•توفير ورش صيانة ومخازن الصيادين مزودة بكافة الخدمات
•تطوير وتطبيق قوانين الصيد :ويكون ذلك من خالل
•إعداد وتجھيز القوانين التي تنظم عملية الصيد السمكي
•منع استخدام الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد األسماك الصغيرة
•وضع قوانين خاصة بترخيص مراكب الصيد ،فترات الصيد المسموح بھا
•تطوير طرق النقل والتسويق:
وذلك من خالل تطوير وسائل حفظ األسماك على المراكب ،وتزويد السيارات بثالجات
كبيرة الحجم لنقل األسماك وتصديرھا
•المحافظة على البيئة البحرية من التلوث:
ويتم ذلك من خالل
•وضع خطة واضحة المعالم الستخدامات األراضي الساحلية في قطاع غزة ،ووقف كافة
أشكال التلوث
•العمل على حماية المسطحات المائية من كافة صور التلوث البيئي وضرورة معالجة مياه
الصرف الصحي والصناعي
•تأھيل مجرى وادي غزة ومنع إلقاء مياه المجاري والنفايات فيه ألنه يصب في مياه البحر
•االھتمام بالبحث العلمي:
وذلك عن طريق:
•إنشاء مختبرات لفحص األسماك في ظل مستويات التلوث المرتفعة
•رعاية البحوث العلمية التطبيقية المرتبطة بدراسة الثروة السمكية
•التنسيق على المستويين اإلقليمي والدولي:
وذلك عن طريق مطالبة األمم المتحدة والمجتمع الدولي في التدخل من أجل زيادة رقعت ومساحة
الصيد في القطاع
•تطوير وتنمية نشاط االستزراع السمكي:
ويعرف االستزراع السمكي بأنه "تربية األسماك في مساحة مائية محددة بحيث يمكن لألسماك
أن تنمو وتتكاثر بمعدالت تفوق مثيلتھا في المصايد الطبيعية  ،ويمكن حصادھا بعد فترة زمنية
معينة ويھدف االستزراع السمكي في القطاع إلى:

•زيادة إنتاج األسماك لسد حاجة السكان من األسماك نتيجة للزيادة السريعة في عدد السكان
•رفع مستوى دخل الصيادين والمزارعين وتنوع مصادر دخلھم
•خلق فرص عمل في ھذا المجال
•تخفيف الضغط على مصادر الثروة السمكية البحرية في قطاع غزة
•االستفادة من مياه األمطار التي يتم تجميعھا للري
وبالتالي نجد أن حل مشكالت الثروة السمكية والعمل على تنميتھا في قطاع غزة يحتاج إلى جھود
كبيرة ،فھي تتطلب جھود محلية وإقليمية ودولية ،لذا البد من إعطاء ھذه األمر أولوية اھتمام كبيرة
لتحسين وتطوير الثروة السمكية

المراجع :
•حسن أبو العنين  :جغرافية البحار والمحيطات – مؤسسة الثقافة الجامعية – اإلسكندرية
– الطبعة السادسة . ١٩٨٢
•محمد األعور وإبراھيم عمر  :الجغرافية السياسية للمحيطات ) ج  .ر ز ف بريسكوت (
مترجم  ،الھيءة العامة للبحث العلمي – الجماھيرية الليبية  ،الطبعة األولى . ١٩٨٥
•تلفان عدنان أحمد  :علم المحيطات  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) مترجم /
تأليف كيث ستو ( الطبعة األولى .١٩٨٦
•أنور عبد العليم  :المالحة وعلوم البحار عند العرب – عالم المعرفة )  ، ( ١٣الكويت –
يناير ١٩٧٩
•تقارير ھيئات

بيانات عن الثروة السمكية في قطاع غزة – دراسة غير منشورة .

