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                                             OCEANS (സമുദ്രങ്ങൾ) 

ഭൂമിയെ മനുഷ്യരാശിക്്ക വാസയൊഗ്യമാക്കുന്ന ആയഗ്ാള സംവിധാനങ്ങളാണ് 

സമുദ്രങ്ങൾ. നമ്മുയെ മഴയവള്ളം, കുെിയവള്ളം, കാലാവസ്ഥ, തീരദ്രയരശങ്ങൾ, 

നമ്മുയെ ഭക്ഷണത്തിന്യെ ഭൂരിഭാഗ്വും, നാം ശവസിക്കുന്ന വാെുവിയല ഓക്സിജൻ 

യരാലും, എല്ാം ആതയന്തികമാെി നൽകുകെും നിെദ്ന്തിക്കുകെും യെയ്യുന്നത ്

സമുദ്രങ്ങളാണ്.  

സുസ്ഥിരമാെ ഒരു ഭാവിെ്ക്്ക ഈ ആയഗ്ാള വിഭവത്തിയന (സമുദ്രങ്ങൾ) 

ദ്ശദ്ധാരൂർവ്വമാെ രരിരാലിയക്കണ്ടത് അതയന്തായരക്ഷികമാണ്. നിലവിൽ 

സമുദ്രത്തിയല അമ്ലീകരണം ആവാസവയവസ്ഥെുയെെും 

ജജവജവവിധയത്തിന്യെെും ദ്രവർത്തനയത്ത ദ്രതികൂലമാെി ബാധിക്കുന്നു. 

യെെുകിെ മത്സ്യബന്ധനയത്തെും ഇത്ദ്രതികൂലമാെി ബാധിക്കുന്നുണ്്ട.  

നമ്മുയെ സമുദ്രയത്ത സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുൻഗ്ണനൊെി തുെരണം. സമുദ്ര 

ജജവജവവിധയം മനുഷ്യരുയെെും നമ്മുയെ ദ്ഗ്ഹത്തിന്യെെും ആയരാഗ്യത്തിന് 

അതയന്തായരക്ഷിതമാണ്. സമുദ്ര സംരക്ഷിത ദ്രയരശങ്ങൾ ഫലദ്രരമാെി 

ജകകാരയം യെയ്യുകെും നന്നാെി വിഭവസമാഹരണം നെത്തുകെും, അമിതമാെ 

മത്സ്യബന്ധനം, സമുദ്ര മലിനീകരണം, സമുദ്രത്തിയല അമ്ലീകരണം എന്നിവ 

കുെെ്ക്കുന്നതിന് നിെദ്ന്തണങ്ങൾ ഏർയെെുത്തുകെും യവണം. 

സമുദ്രങ്ങൾ ഭൂമിെുയെ ഉരരിതലത്തിന്യെ മുക്കാൽ ഭാഗ്വും ഉൾയക്കാള്ളുന്നു, 

ഭൂമിെിയല ജലത്തിന്യെ 97 ശതമാനവും ഉൾയക്കാള്ളുന്നു, കൂൊയത ദ്ഗ്ഹത്തിയല 

ജീവജാലങ്ങളുയെ 99 ശതമാനവും സമുദ്രങ്ങൾ ദ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 

ദ്രധാനമാെും 4 സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത:് അറ്്റലാന്റിക്, പസഫിക്, ഇന്ത്യൻ, 

ആർട്ടിക്. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക രാജയങ്ങളും - െുജണറ്റഡ ്യേറ്റ്സ് ഉൾയെയെ - 

ഇയൊൾ തെക്കൻ (അന്റാർട്ടിക്ക്) സമുദ്രയത്ത അഞ്ചാമയത്ത സമുദ്രമാെി 

അംഗ്ീകരിക്കുന്നു. പസഫിക്, അറ്്റലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ എന്നിവൊണ് ഏറ്റവും 

സാധാരണൊെി അെിെയെെുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ 

പസിഫിക് സമുദ്രം  

 രസിഫിക ്സമുദ്രയത്ത ശാന്ത് സമുദ്രം എന്നും അെിെയെെുന്നു. 

 ഭൂമിെുയെ അഞ്ച ്സമുദ്ര വിഭജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും 

ആഴയമെിെതുമാണ് രസഫിക് സമുദ്രം. 

 ഇത ്വെക്്ക ആർട്ടിക് സമുദ്രം മുതൽ യതക്കൻ മഹാസമുദ്രം വയര 

വയാരിച്ചുകിെക്കുന്നു, കൂൊയത രെിഞ്ഞാെ് ഏഷ്യ, ഓസ്യദ്െലിെ എന്നീ 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കിഴക്്ക അയമരിക്കെുമാെും അതിർത്തി രങ്കിെുന്നു. 
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 ഇത ്ഭൂമിെുയെ ജയലാരരിതലത്തിന്യെ 46 ശതമാനവും ഭൂമിെുയെ യമാത്തം 

ഉരരിതലത്തിന്യെ 32 ശതമാനവും ഉൾയക്കാള്ളുന്നു. 

 ഇതിന്യെ ശരാശരി ആഴം 4,000 മീറ്റൊണ് (13,000 അെി). 

 രെിഞ്ഞാെൻ രസഫിക്കിൽ സ്ഥിതി യെയ്യുന്ന മരിൊന യദ്െഞ്ചിയല െലഞ്ചർ 

ഡീെ ്യലാകത്തിയല ഏറ്റവും ആഴയമെിെ യരാെിന്ൊണ്. 

ആർട്ടിക് സമുദ്രം 

 യലാകത്തിയല അഞ്്ച ദ്രധാന സമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും യെെുതും ആഴം 

കുെഞ്ഞതുമാണ ്ആർട്ടിക് സമുദ്രം.  

 ഇത ്ഏകയരശം 14,060,000 km2 (5,430,000 െതുരദ്ശ ജമൽ) വിസ്തൃ തിെിൽ 

വയാരിച്ചുകിെക്കുന്നു, ഇത ്എല്ാ സമുദ്രങ്ങളിലും വച്്ച ഏറ്റവും 

തണുെുള്ളതാെി അെിെയെെുന്നു. 

 ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ വെക്കൻ അർദ്ധയഗ്ാളത്തിന്യെ മധയഭാഗ്ത്തുള്ള 

ഉത്തരദ്ധുവ ദ്രയരശം ഉൾയെെുന്നു, കൂൊയത യതക്്ക 60 ° N വയര വയാരിക്കുന്നു.  

 ആർട്ടിക് സമുദ്രം െുയെഷ്യെും വെയക്ക അയമരിക്കെും യകാണ്്ട 

െുറ്റയെട്ടിരിക്കുന്നു 

അറ്്റലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം 

 ഏകയരശം 106,460,000 km2 (41,100,000 െതുരദ്ശ ജമൽ) വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 

അറ്റ്ലാന്െിക ്സമുദ്രം യലാകത്തിയല വലുെമുള്ള സമുദ്രങ്ങളിൽ 

രണ്ടാമയത്തതാണ്. 

 ഇത ്ഭൂമിെുയെ ഉരരിതലത്തിന്യെ ഏകയരശം 20% ഉം ജലത്തിന്യെ 

ഉരരിതലത്തിന്യെ 29% ഉം ഉൾയക്കാള്ളുന്നു. ഈ സമുദ്രം ആദ്ഫിക്ക, െൂയൊെ,് 

ഏഷ്യ എന്നിവ ഉൾയെെുന്ന  "രഴെ യലാകയത്ത" അയമരിക്ക 

ഉൾയെെുന്ന  "രുതിെ യലാകത്തിൽ" നിന്ന ്യവർതിരിക്കുന്നതാെി 

അെിെയെെുന്നു. 

 അറ്റ്ലാന്െിക ്സമുദ്രം, കിഴക്്ക െൂയൊെിനും ആദ്ഫിക്കെ്ക്കും ഇെെിലും 

രെിഞ്ഞാെ ്അയമരിക്കെ്ക്കും ഇെെിൽ നീളയമെിെതും എസ് 

ആകൃതിെിലുമാെി കാണയെെുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം 

 70,560,000 km2 (27,240,000 െതുരദ്ശ ജമൽ) അയല്ങ്കിൽ ഭൂമിെുയെ 

ഉരരിതലത്തിയല ജലത്തിന്യെ 19.8% ഉൾയക്കാള്ളുന്ന, യലാകത്തിയല അഞ്്ച 

സമുദ്ര വിഭജനങ്ങളിൽ മൂന്നാമയത്ത വലിെ സമുദ്രമാണ് ഇന്തയൻ മഹാസമുദ്രം. 

  വെക്്ക ഏഷ്യെും രെിഞ്ഞാെ് ആദ്ഫിക്കെും കിഴക്്ക ഓസ്യദ്െലിെെുമാണ് 

ഇതിന്യെ അതിർത്തി. 

 െരക്്ക ഗ്താഗ്തത്തിന് ഏറ്റവും കൂെുതൽ ആദ്ശെിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്തയൻ 

മഹാസമുദ്രം. 
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രക്ഷിണ മഹാസമുദ്രം 

 രക്ഷിണ മഹാസമുദ്രം, അന്റാർട്ടിക്ക ്സമുദ്രം എന്നും അെിെയെെുന്നു 

 രസഫിക്, അറ്റ്ലാന്െിക്, ഇന്തയൻ മഹാസമുദ്രങ്ങയളക്കാൾ യെെുതും എന്നാൽ 

ആർട്ടിക് സമുദ്രയത്തക്കാൾ വലുതും: അഞ്ച ്ദ്രധാന സമുദ്ര ഡിവിഷ്നുകളിൽ 

ഏറ്റവും യെെിെ രണ്ടാമയത്ത സമുദ്രമാെി ഇത് കണക്കാക്കയെെുന്നു. 

കാലാവസ്ഥാ വയെിയാനം 

 മനുഷ്യൻ ഉൽൊരിെിക്കുന്ന കാർബൺ ജഡ ഓക്ജസഡിന്യെ 30 

ശതമാനവും സമുദ്രങ്ങൾ ആഗ്ിരണം യെയ്യുന്നു, ഇത് ആയഗ്ാളതാരനത്തിനയ്െ 

ആഘാതങ്ങയള തെെുന്നു. 

 മനുഷ്യന്യെ ദ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഉരവ്മനം 

സമുദ്രത്തിന്യെ െൂെും, അമ്ലീകരണവും, ഓക്സിജൻ നഷ്െ്വും ഉണ്ടാക്കുന്നു..  

 കാലാവസ്ഥാ വയവസ്ഥെിയല അധിക െൂെിന്യെ 90 ശതമാനവും സമുദ്രം 

ആഗ്ിരണം യെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 സമുദ്രത്തിയല െൂെ് യെയക്കാർഡ് തലത്തിലാണ്, ഇത ്വയാരകമാെ സമുദ്ര താര 

തരംഗ്ങ്ങൾക്്ക കാരണമാകുന്നു. 

സമുദ്രവും മനുഷ്യരും 

 മൂന്ന് ബിലയണിലധികം ആളുകൾ തങ്ങളുയെ ഉരജീവനത്തിനാെി 

സമുദ്രയത്തെും തീരയരശ ജജവജവവിധയയത്തെും ആദ്ശെിക്കുന്നു. 

 ആയഗ്ാളതലത്തിൽ, സമുദ്ര, തീരയരശ വിഭവങ്ങളുയെെും 

വയവസാെങ്ങളുയെെും വിരണി മൂലയം ദ്രതിവർഷ്ം $3 ദ്െിലയൺ അയല്ങ്കിൽ 

ആയഗ്ാള ജിഡിരിെുയെ ഏകയരശം 5 ശതമാനം ആെി കണക്കാക്കയെെുന്നു. 

 മജെൻ ഫിഷ്െീസ് യനരിയട്ടാ അല്ായതയൊ 200 രശലക്ഷത്തിലധികം 

ആളുകൾക്്ക യതാഴിൽ നൽകുന്നു. 

 മലിനീകരണവും െൂയദ്ൊഫിയക്കഷ്നും കാരണം തീരയരശ ജലം വഷ്ളാകുന്നു. 

യൊജിച്ച ദ്ശമങ്ങളില്ായത, 2050-ഓയെ 20 ശതമാനം വലിെ സമുദ്ര 

ആവാസവയവസ്ഥകളിൽ തീരയരശ െൂയദ്ൊഫിയക്കഷ്ൻ വർദ്ധിക്കുയമന്ന് 

ദ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 സമുദ്ര, തീരയരശ മലിനീകരണത്തിന്യെ ഏകയരശം 80 ശതമാനവും 

ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കരെിലാണ് - കാർഷ്ിക  കീെനാശിനികൾ, പ്ലാേിക്കുകൾ, 

സംസ്കരിക്കാത്ത മലിനജലം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾയെെുന്നു  

 യലാകയമമ്പാെും, ഓയരാ മിനിറ്റിലും ഒരു രശലക്ഷം പ്ലാേിക് കുെികൾ 

വാങ്ങുന്നു, അയതസമെം യലാകയമമ്പാെും 5 ദ്െിലയൺ വയര ഒറ്റത്തവണ 

ഉരയൊഗ്ിക്കാവുന്ന പ്ലാേിക ്ബാഗ്ുകൾ ഉരയൊഗ്ിക്കുന്നു. 

 ഏകയരശം 680 രശലക്ഷം ആളുകൾ താഴ്ന്ന തീരദ്രയരശങ്ങളിൽ 

താമസിക്കുന്നു - 2050 ഓയെ ഇത് ഒരു ബിലയണാെി വർദ്ധിക്കുയമന്ന് 

ദ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
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 സമുദ്ര ഗ്താഗ്തം ഉൾയെയെെുള്ള സുസ്ഥിരവും കാലാവസ്ഥയെ 

ദ്രതിയരാധിക്കുന്നതുമാെ ഗ്താഗ്തം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ദ്രധാനമാണ്. 

െരക്കുകളുയെ അന്താരാഷ്്ദ്െ വയാരാരത്തിന്യെ 80 ശതമാനവും കെൽ 

വഴിൊണ് യകാണ്ടുയരാകുന്നത,് മിക്ക വികസവര രാജയങ്ങളിലും ഈ ശതമാനം 

ഇതിലും കൂെുതലാണ്. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

