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I 

DÜNYA OKEANI 

PLAN: 

1.Okeanının əmələ gəlməsi haqqında fikirlər 

2.Dünya okeanı anlayışı 

3.Dünya okeanı və onun hissələri 

4.Dünya okeanının sahilləri 

5.Dünya okeanının relyefi  

6.Dünya okeanında çöküntülər 

 

Yer kürəsində əvəzolunmaz təbii sərvət sayılan Dünya okeanı insanların 

qədim zamanlardan bəri diqqət mərkəzində olmuşdur. İlk əvvəllər Dünya okeanı 

haqqında təsəvvürlər az olsa da son dövrlərdə okeanlar haqqında çoxlu məlumatlar 

əldə edilmişdir. Lakin müasir dövrümüzdə belə onun neçə-neçə bilinməyən 

zənginlikləri hələ də kəşf edilməmiş qalmaqdadır. Dünya okeanının təbii sərvətləri 

istər onların ehtiyatı, istərsə də rəngarəngliyi okeanda elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılmasını sürətləndirmişdir. 

Dünya okeanı onun yaranması, inkişafı, relyefi, geoloji qruluşu,  təbii 

sərvətləri, iqlimi, suyun tərkibi, canlı orqanizmləri, ekoloji problemləri və s. 

haqqında okeonoqrafların müxtəlif araşdırmaları olmuşdur. Bu araşdırmalar 

içərisində okeanın yaranması haqqında fikirlər daha maraqlıdır. Yer kürəsinin 

okean hissəsinin  onun  duz və su kütləsinin əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif elmi 

fikirləri 3 əsas hipotezdə birləşdirmək olar: 

I.Birinci qrup alimlər hesab edirlər ki, Okean dibinin bazalt qatı yer 

kürəsinin yaranmasının əsasını materiklər isə bu qatın tədricən dəyişməsinin 

məhsuludur.  

II.Digərləri okeanları materiklərin yerində ikinci yaranışa aid edirlər. 

III.Üçüncü qrup alimlər isə Vegenerin irəli sürdüyü yer kürəsinin iki tipini 

(okean və materik tipini) qəbul edirlər.  
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Hal-hazırda “Yeni qlobal tektoniklər” hipotezi çox geniş yayılmışdır. Bu 

hipotezi prof. S.A.Uşakov inkişaf etdirməkdədir. Bu hipotezi digərlərindən 

fərqləndirən əsas cəhət litosfer pilitələrin hərəkəti çox inandırıcı şəkildə izah 

olunmasıdır. Bu  da əsasən yerin yuxarı mantiya qatının kanvektiv hərəkəti ilə izah 

olunur. Yer kürəsinin litosfer qatında çatlar-riftlərlə mantiya materialı olan maqma 

yuxarı qalxır və riftlərin kənarlarına təsir göstərir və bununla spredinqin yaranması 

müşahidə olunur. Bu proses nəticəsində maqma okean dibini yaratmış olur. 

(Spredinq-çatlaq və ya riftlərin genişlənməsi təbii ki maqmanın təsiri ilə) Litosfer 

plitələrinin horizontal hərəkəti spredinqə gətirib çıxarır. 

Materiklərin alt hissəsində litosfer qabığının qalınlığı 100-120km, orta 

hesabla 30-40km,  okean dibində isə həmin qalınlıq cəmi 5-10km-dir. Həmin qat 

da bir neçə hissədən ibarətdir: 

I.Müasir çökmə 

II.Qranit 

III.Bazalt 

 Materiklərdə çökmə qat orta hesabla 5 km, qranit qatı 10-15km, bazaltda isə 

15km. Böyük dağlıq hissələrdə həmin qatların qalınlığı artır. Okeqanların dibində 

çökmə qatı cəmi 100-1000m olur, qranit qatı olmadığından çökmə qatının altında 

birbaşa okean tipli bazalt qatı olur.  

Əgər bütün relyef hamarlaşdırılarsa dünya okeanının orta səviyyəsindən 

2440m aşağıda olar. Əgər materiklərin üst səthini və okeanların dibini  ayrıca 

olaraq hamarlaşdırsaq materiklərin üst səthi okean dibindən 840m yüksəklikdə 

olar. (Okean dibi isə 3700m aşağıda –yəni litosferin orta səviyyəsindən aşağıda) 

Başqa sözlə desək okeanın dibi  litosferin üst səthində geniş çökəklikdir ki, su ilə 

dolaraq dünya okeanı adlanır.  

Dünya okeanı anlayışı- Okean sözü çox qədimdən yaranmış və qədim 

yunan mənşəli söz olmuşdur. Mənası “Sahilsiz dəniz”, “Böyük çay”, “Bütün 

dünyanı əhatə edən böyük çay” kimi başa düşülür. Zaman keçdikcə dənizçiliyin və 

coğrafi biliklərin artması ilə suyun yer üzərində yerləşməsi şəkli dəqiqləşdirildi. 

Hal-hazırda məlumdur ki, yer kürəsi Günəş sisteminin ən çox su ehtiyatı olan 
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planetidir. Okean suları isə yerin hidrosferinin əsasını təşkil edir “Yer kürəsinin 

70,8%-i”. “Dünya okeanı” termini ilk dəfə 1917-ci ildə rus okeonoqrafı 

Y.M.Şokolskiy işlətmişdir. Bu alim Dünya okeanı adı altında yer kürəsindəki bir-

birilə əlaqəli olan bütün suların cəmini buraya aid edirdi. Okean suları litosfer, 

atmosfer, biosfer ilə sıx əlaqədədir. Buna görə də Dünya okanına  planetar 

miqyaslı özünəməxsus coğrafi obyekt kimi baxılır. Burada onun əsas komponenti 

sudur. 

Səthin sahəsi, mln km
2
---------------------------------361.26 

Həcmi mln km
3
-----------------------------------------1340.74 

Orta dərinliyi, m----------------------------------------3711 

Ən dərin yeri, m----------------------------------------11022 

Okean və quru səthi yer üzərində qeyri bərabər yerləşmişdir. Cənub 

yarımkürəsində 35-70 dərəcə cənub enlikləri arasında okean yer kürəsi səthinin 

95,5 faizini okean, 4,5 faizini isə quru sahəsi tutur. Şimal yarımkürəsində isə 40-70 

dərəcə şimal enlikləri arasında quru 56%-ni tutur. Ümumilikdə isə həm cənub, həm 

də şimal yarımkürələrindəki okean suları quru sahəsindən artıqdır. Şimal 

yarımkürəsində okean yer sahəsinin 60,7%-ni, materiklər isə 39,3%-ni, cənub 

yarımkürəsində isə okean yer sahəsinin 80,9%-ni, quru isə cəmi 19,1%-ni tutur. 

Dünya okeanı və onun hissələri- Vahid dünya okeanı müxtəlif 

göstəricilərlə- duzluluq, temperatur və okean suyunun sıxlığı ilə xarakterizə olunur. 

Bu göstəricilərlə dünya okeanının strukturu, yerdəyişməsi və s. okeana xas 

proseslərlə bağlı olur. Okeanlarda okeannoloji xarakteristikaların şaquli 

müxtəlifliyi əhatə dairəsi ilə müqayisə olunur. Lakin, onun temperaturu, duzluluğu, 

suyun sıxlığı əsasən onun yuxarı-200-500m-lik qatında kəskin dəyişir.  

Dinamiki proseslər-buna axınlar, titrəyişlər və s. okean səthində daha 

aktivdir. Adətən okean sularının üst qatları atmosfer, litosfer, materik axınları(çay) 

ilə qarşılıqlı təsirdə olur.  

Okeanda həyat fasiləsizdir. Burada orqanizmlərin yerləşməsini 

məhdudlaşdıran kəskin sərhədlər yoxdur. Buna görə də okeanda həyat onun bütün 

dərinliyi boyunca – səthindən dibinə qədər yayılmışdır. Lakin canlı və bitki 
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aləminin mövcudluğu üçün ən əlverişli şərait okean səthindən 200-500m dərinliyə 

qədər olan qatdadır. Bütün bunlar dünya okeanının bütövlüyünü xarakterizə edir.  

Bu isə ilk növbədə şaquli və üfüqi istiqamətdə baş verən okean sularının 

fasiləsiz hərəkətini təmin edir. Okean sularının bir rayondan digərinə yerini 

dəyişməsi, dərinlik sularının səth suları ilə yerdəyişməsi bütövlükdə dünya okeanı 

sularının ümumi sirkulyasiyasını yaradır. Bu da onun təbiətinin planetar coğrafi 

obyekt kimi bütövlüyünə xidmət edir.   

Buna baxmayaraq dünya okeanı sularının əsas fiziki-kimyəvi xarakteristikası 

(temperatur, duzluluq, sıxlığı) , burada baş verən müxtəlif proseslər (axınlar, 

boğazlar, körfəzlər), geoloji (sahillər, dəniz dibi), bioloji (bioloji məhsuldarlıq), 

orqanizmlərin növləri və s.  xüsusiyyətlər müxtəlif rayonlarda əhəmiyyətli 

dərəcədə bir-birindən fərqlidir. Bu təbii müxtəliflik əsasən coğrafi elnliklər, 

həmçinin yerli amillər – qurunun təsiri sahillərin konfiqurasiyası, dəniz dibinin 

relyefi, materik axınları ilə bağlı olan qlobal faktorlarla müəyyən edilir.  

Dünya okeanının əsas hissələrinə hər birinə müəyyən coğrafi obyekt kimi 

baxılmaqla aşağıdakılar aiddir: 

1.Okean- dünya okeanının geniş bir sahəsi. 

2.Dəniz-dəniz bitişik okean akvatoriyası ilə yerli şərtlərin təsiri altında 

sudəyişməsi ilə formalaşan xüsusi rejimə malik olan okenın az və ya çox 

xüsusiləşən hissəsidir. Dənizlər birbaşa və ya boğazlar vasitəsilə okeanlara birləşir 

və adalar, sualtı yüksəkliklər vasitəsilə onlardan ayrılır. Dənizlərin əsas əlaməti –

yalnız onlara məxsus hidrometoroloji  şərtlərinin olmasıdır.  

3.Körfəz-dəniz və ya okeanın bir hissəsi olmaqla tədricən eninə və dərininə 

azalan quruya girən bir sahədir. Körfəzlər əlaqədə olduğu okean və dənizlərdən 

sualtı yüksəkliklərlə ayrılmır. Körfəzlər okean və dəniz sularının təsiri üçün açıq 

olur.  

4.Boğaz-qonşu okean və ya dəniz sularını birləşdirən iki quru sahəsi arasında 

yerləşən nisbətən ensiz su sahəsidir. Boğazlar üçün əksər hallarda sualtı 

çökəkliklərin mövcudluğu xarakterikdir. Boğazlar dünya okeanında hidroloji 

şəraitin formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Belə ki, boğazlar ayrı-ayrı su 



 5 

hövzələrinin su dəyişimi yolu ilə suyun duzluluğunu, istiliyinin dəyişilməsinə 

xidmət edir. Bundan başqa boğazlar ayrı-ayrı quru sahələrinə çanlı orqanizmlərin 

miqrasiyası yolu ilə nəqlinə xidmət edir. Boğazlar hər şeydən əvvəl geomorfoloji; 

dərinlik, en və uzunluğu ilə xarakterizə olunur. Bu göstəricilər nisbidir belə ki, eyni 

boğaz bir proses üçün dar, digər bir proses üçün isə geniş ola bilir. Coğrafi 

əhəmiyyətinə görə boğazlar aşağıdakı qruplara ayrılır: 

1.Birləşdirici boğazlar – açıq okeanla dünyanın ayrı-ayrı  rayonlarını birləşdirən 

Misal üçün Bosfor, Çəbəllütariq, Ağ dəniz boğazı, Kuril, Aleut boğazları və s.  

2.Ayırıcı boğazlar – adaları və ya adalar qruğunu materikdən ayıran boğazlar. 

Misal Mozanbiq,  Boss və s. 

3.Bölücü boğazlar – Buna da misal üçün Kuk boğazını misal göstərmək olar.  

Boğazların belə bölgüsü şərtidir. Məsələn Berinq boğazı okeonoloq üçün 

Çukot və Berinq dənizlərini birləşdirən birləşdirici boğaz, coğrafiyaçı üçün isə 

Asiya və Ş.Amerika materiklərini ayıran bölücü boğazdır. 

Dənizçilik ədəbiyyatında okean hissələrinin digər ayrılma sistemlərinə də 

rast gəlinir. Bununla belə göstərilən formalara uyğun olmayan adlara da rast 

gəlinir. Eyni tipli su hövzəsi bəzən dəniz bəzən də körfəz adlandırılır(Ərəb dənizi, 

Benqal körfəzi), özündə bütün dəniz əlamətlərini birləşdirən su hövzəsi isə Hudzon 

körfəzi adlandırılır və s. Belə uyğunsuzluqlar tarxi səbəblərlə izah olunur. Belə ki, 

bu adlar qədim zamanlardan heç bir elmi əsasları olmadan verilməklə həmin 

ənənələr bu günə kimi davam edir.  

Dünya okeanı daxilində sahəsinə görə okeanlar daha böyük sahələri əhatə 

edir. Onların bir-birilə  ölçülərinə, dərinliklərinə görə müqayisə olunması baş verən 

proseslərin ümumiləşdirilməsi fiziki, kimyəvi, geoloji xüsusiyyətləri “okean” 

anlayışı adı altında birləşir.  

Hər bir okeana xas olan təbii şərait kompleksi okeanların bir-birindən 

fərqliliyinə səbəb olur. Bununla belə okean öz xüsusiyyətləri və regional əlamətləri 

olan bütöv bir təbii yaranışdır.  

Okean sahilləri-Yer kürəsinin quru və su sahəsi sahillərlə bir-birindən 

ayrılır. Su və quru arasındakı sərhəddə sahil xətti deyilir. Sahil xətti okean səthi ilə 
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yer səthinin kəsişdiyi xətdir. Sahil xətləri yer relyefinin formalarına uyğun olaraq 

yaranır. Materiklə okean arasındakı sərhəd 450.000 km təşkil edir. Bu sərhəd daimi 

deyildir. Ilin fəsillərindən qasırğa şəraitindən boğaz fazalarından atmosfer 

təzyiqindən və s. səbəblərdən öz vəziyyətini dəyişir.  

Sahillərin yaranması inkişafı və formalaşması uzun müddətli təbii amillərin 

təsiri nəticəsində baş verir. Okean və dənizlərin müasir sahil zonalarının 

formalaşması 6000 il bundan öncə başlanmışdır. Həmin dövrdə mürəkkəb geoloji 

proseslər nəticəsində okean səviyyəsinin 90-100 m qalxması ilə dənizin quruya 

transkressiyası baş vermişdir.Hal-hazırda bütün dəniz sahilləri sistemləşdirilmişdir. 

Bunlar çox geniş və əhatəlidir. Tipik nümunələrinə isə misal olaraq aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

1.Buzlaq tipli sahillər. Bu tip sahillərə Fiord və Şxernı sahilləri aid edilir. 

2.Liman tipli sahillər. Buraya çay mənsəbləri və çökəkliklərin dəniz suları 

ilə dolması nəticəsində yaranır.  

3.Delta tipli sahillər. Belə sahillər deltalı çay sahilləri üçün xarakterikdir.  

4.Biogen tipli sahillər. Belə sahillər bitki və canlı orqanizmlərin fəaliyyəti 

nəticəsində formalaşır. Buna misal olaraq Aral və Xəzər dənizi sahillərini 

göstərmək olar.  

5.Texnogen tipli sahillər.  Bu sahillərin dağılmasının qarşısını almaq üçün 

mühəndis qurğularının tikilməsi ilə xarakterizə olunur.  

Okean dibinin relyefi- Okean dibinin relyefi quru relyefi qədər 

mürəkkəbdir. Okean dibinə aşağıdakı əsas morfostruktur elementlər aiddir: 

1.Materik davamı (şelf). Son dövrlərə qədər bura dəniz dərinliyinin 200m-ə 

qədər olan hissəsi aid edilirdi. Şelflərin son tədqiqatları göstərdi ki, şelf 

sərhəddinin dərinliyə görə yox geomorfoloji əlamətlərə görə müəyyən etmək 

lazımdır. Belə ki, C.Amerika sahillərində şelf sərhəddi 55m dərinlikdən, Şərqi 

Sibir və Laptev dənizlərində 100m-ə qədər dərinlikdən, Barens və Norveç 

dənizlərində isə 200m dərinlikdən keçir. Şelflərin eni bir neçə kilometrdən 1300km 

arasında dəyişir. Şelflərin ümumi sahəsi dünya okeanı dibinin 8%-ə qədərini əhatə 

edir.  
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Okean çökəkliyi 

2.Materik ətəyi- dibin əyilən sahəsi. Bu hissə materikdən okeanın dərin 

suları zonasına keçid sahəsidir. Materik yamacı  orta hesabla 3 dərəcədən daha çox 

25-30 dərəcəyə qədər, bəzən isə 45 dərəcə bucaq altında müşahidə edilir. Materik 

ətəyi eni isə əsasən  15-30km arasında dəyişir. Bəzi rayonlarda bir neçə 100 km-ə 

qədər təşkil edir.  

3.Materik yamacı. Matrik ətyinin aşağı hissəsində yerləşir.  

4.Okean yatağı.  

Bura okean dibinin ən dərin 

zonası aiddir. Okean dibinin 

yatağı dünya okeanı sahəsinin 

¾ hissəsini təşkil edir. Okean 

dibinin relyefi dəniz altı sıra 

dağları və yüksəklikləri 

arasında yaranan 

çökəkliklərlə əmələ gəlir. Bir 

sıra dəniz altı sıra dağları 

nəhəng dağ sistemləri əmələ 

gətirir ki, bunlar da öz 

ölçülərinə görə qurudakı dağ 

massivlərindən çox böyük 

olur.  

Dünya okeanının dib relyefi üçün orta okean silsilələri xarakterikdir. Bunlar 

güclü sualtı dağəmələgəlmələridir ki, bu və ya digər okeanda orta vəziyyətdə 

olurlar. Bunlar bütün okeanların dibində planetar sistem 

təşkil etməkdədir ki, bunların da  əsas xüsusiyyətləri 

aktiv vulkanizm və seysmiklikdir. 

Dünya okeanı dibinin reltyefində dağlıq silsilərlər 

olduğu kimi burada çökəkliklər də mövcuddur. Dərinlik 

çökəklikləri dünya okeanı dibinin cəmi 2%-dən azını 

tutur. Onların dünya okeanında yerləşməsi qeyri adidir. Onlar quru sahillərindən 
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uzaqda deyil bilavasitə onların yaxınlığında yerləşir. Okan çökəklikləri bir qayda 

olaraq geoloji aktiv vulkanik adalar, güclü zəlzələlər rayonlarında yerləşir. Bu 

çökəkliklər özünəməxsus formalarda olmaqla xüsusi geomorfoloji stuktura malik 

olur. Çökəklilklər okean dibində bir qayda olaraq 6000m dərinliyində çatlar kimi 

əmələ gəlməklə eninə 100-200km-ə qədər, uzununa isə 100 və 1000-lələ km uzana 

bilir.  

Okean çökəkliklərinin əmələgəlmə prosesi hələ də tam başa çatmamışdır. 

Maraqlıdır ki, dərinlik çökəklikləri əsasən Sakit okeana məxsusdur. Burada onların 

sayı 27, Atlantik okeanında 4, Hind okeanında isə 3-dür. 

Dünya okeanının ən dərin çökəkliyi Marian(11022m) çökəkliyidir. Sakit 

okeanda olan digər üç 10km-dən dərin çökəkliklər isə Filippin-10265m, Tonqa-

10882m və Karmadikdir-10047m. 

Dünya okeanında çöküntülər- Okean və dənizlərin dibində müxtəlif 

mənşəli hissələrdən ibarət çöküntü qatı formalaşır. Dünya okeanında çöküntü 

əmələgəlmənin müasir proseslərinə coğrafi zonallıq xarakterikdir: 

1.İqlim (bir iqlim zonasından digər iqlim zonasına keçid) zonallığı 

2.Şaquli zonallıq. Okean dərinliyinin artmasına görə müəyyən olunması. 

3.Materikdən kənarlaşmaya doğru 

Dünya okeanına daxil olan çöküntülərin əsas hissəsi çay axınları vasitəsilə 

baş verir. Dəniz və okean  çöküntüləri hissələrinin böyüklüyünə görə iki qrupa 

ayrılır: 

1.İri həcmli (ölçüləri 1000m-ə qədər) 

2.Gilvari (ölçüləri 0.01 mm-ə qədər) 

Dəniz çöküntüləri tərkib hissələrinə görə də təsnifatlaşdırılır: 

1.Terrigen çöküntüləri- bunlar əsasən aysberq çöküntüləri olmaqla 

aysberqlərin əriməsi zamanı dəniz dibinə çökür. Belə çöküntülər dünya okeanının 

Antarktika sularına xarakterikdir.  

2.Biogen çöküntülər- onlar da əsasən karbonatlı çöküntüləri özündə 

birləşdirir. Belə çöküntülər Sakit okeanın şimal hissəsində Berinq və Oxot 

dənizlərində müşahidə olunur. 


