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س
مناطق اقیانو

ی می شـوند. 
س هـا بـا توجـه به اندازه نفوذ نور خورشـید به سـه منطقه تقسـیم بند

اقیانو
ش قرمز 

ت در کـدام مناطق زندگـی می کنند، بـه فل
ی دیـدن ایـن کـه کدام موجـودا

بـرا
گ در تصویرهـا نگاه کنید.

رنـ

ب ماهی هـا در تمام 
س هـا و مرکـ

اختاپو
ی 

منطقـه  جملـه 
از  س، 

اقیانـو مناطـق 
نیمـه روشـن زندگـی می کننـد.

ی 
ی نقره ا

گـروه ماهی هایـی مانند این اسـنپرها
ی روشـن شـنا می کنند.

در منطقه 

شن
منطقه ی رو

شن
منطقه ی نیمه رو

ی ایـن تصویر 
گ بـه منطقـه بـاال

ش قرمـز رنـ
فلـ

ت 
اشـاره می کنـد و نشـان می دهـد موجـودا

ی روشـن زندگـی می کننـد. 
دریایـی در منطقـه 

ی می رسـد. 
نـور خورشـید بـه عمـق ۲۰۰ متـر

ب 
ت روشـن آ

ت دریایی در قسـم
بیشـتر موجودا

ی کم 
زندگـی می کننـد. نـور خورشـید بـه دریاها

س هـا می رسـد.
ی اقیانو

ی بـاال
عمـق و آبهـا

گ به منطقه میانی این تصویر اشـاره 
ش قرمز رن

فلـ
ت دریایـی را نشـان می دهـد 

می کنـد و موجـودا
ی نیمـه روشـن زندگـی می کننـد. در 

کـه در منطقـه 
ی 

پایین تـر از ۲۰۰ متـر نـور کـم می شـود. منطقـه 
نیمـه روشـن از اینجا به پایین در حـدود ۱۰۰۰ متر 

عمق دارد.

۴



تبـر ماهـی نورهایـی در زیـر شـکم و دم 
دریـا  اعمـاق  تاریکـی  در  کـه  دارد  خـود 

می درخشـد.

ب 
ی نیمـه شـ

مـواد غذایـی کمـی در منطقـه 
ش 

گ ماهـی نیـ
وجـود دارد، امـا دهـان بـزر

هـر  تاریکـی  در  تـا  می دهـد  اجـازه  دنـدان 
شـود.

ش 
دهانـ وارد  ی 

چیـز

حقایق ماهی ها

ب
ش

منطقه ی نیمه 

س 
س آرام، بعـد اقیانو

س هـا اقیانـو
عمیق تریـن اقیانو

ب شـمال 
ت. قطـ

س هنـد اسـ
س و بعـد اقیانـو

اطلـ
ی از 

ت.زندگی بسـیار
س اسـ

کـم عمق تریـن اقیانـو
ی تأمیـن مـواد 

س بـرا
ت دریایـی در اقیانـو

موجـودا
غذایی شـان بـه زندگـی گیاهـی بسـتگی دارد. گیاهان 
بـه نـور خورشـید نیـاز دارنـد تـا رشـد کنند.مرجان و 

ی روشـن رشـد می کنـد.
ک تنهـا در دریاهـا

جلبـ

ت ایـن تصویـر 
گ بـه کمتریـن قسـم

ش قرمـز رنـ
فلـ

ت دریایی را نشـان می دهد 
اشـاره می کنـد و موجـودا

ب زندگـی می کننـد. فقدان 
ی نیمـه شـ

کـه در منطقـه 
ت، بنابرایـن در 

ی اسـ
نـور خورشـید در ۱۰۰۰ متـر

ت و 
ب زمیـن سـیاه و سـفید اسـ

ی نیمـه شـ
منطقـه 

ت 
ی در حـد یخبنـدان دارد. عمیق تریـن قسـم

سـرد
ش از ۴۰۰۰ متـر عمـق 

ت بیـ
س ممکـن اسـ

اقیانـو
داشـته باشـد. ایـن حـد پاییـن بـه نـام ورطه شـناخته 
ی هـم وجـود دارد کـه در آن 

می شـود. فرورفتگی هـا
ت.

س عمیق تـر از ۶۰۰۰ متـر اسـ
جـا اقیانـو

۵


