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II 

DÜNYA   OKEANININ  RAYONLAŞMASI 

 

PLAN: 

1.Rayonlaşma anlayışı 

2.K.Vallo və Şottın Dünya okeanı rayonlaşdırması 

3. N.N.Zubov və A.V.Everlinqin Dünya okeanı rayonlaşdırması 

4. X.Sverdrup, M.Conson və  A.M.Muromçev Dünya okeanını rayonlaşdırması 

5. D.B.Karelin, F.Elliot, Q.Ditrix və başqalarının Dünya okeanını rayonlaşdırması 

 Dünya okeanının rayonlaşdırılmasına  müxtəlif  istiqamətlərdən baxılmış, 

elmi-tədqiqatlar aparılmış və müəlliflər  dünya okeanının rayonlaşdırılması iki əsas 

istiqamət üzrə işlənib hazırlamışdır: 

1.Birincisi okeanın bütöv  coğrafi obyektlər üzrə bölünməsi və təsnifləşdirilməsi 

2.İkincisi isə okeanın təbii rayonlaşdırılmasıdır. 

 Dənizçilik ədəbiyyatlarında bu istiqamətdə bəzən çox yaxın və oxşar 

olduqlarından eyniləşdirilir, lakin bu istiqamətlər bir-birindən fərqlidir. Belə ki, bir 

okeanda bir neçə təbii rayon obyektiv olaraq mövcud ola bilər və ya bir rayon bir 

neçə okeanın ərazisini əhatə edə bilər. Hər iki istiqamət elmi və praktiki 

məsələlərin həllində zəruridir.  

 Dünya okeanının okean, dəniz, körfəz və s. bölünməsindən fərqli olaraq 

onun müəyyən əlamətlər üzrə rayonlaşdırılması çox gec başlamışdır. Dünya 

okeanında rayonlaşma müxtəlif coğafiyaçı və dənizçi alimlər tərəfindən 

aparılmışdır. Belə ki, bu baxımdan rayonlaşmaya aid çoxlu alimlərin müxtəlif  

yanaşmaları  olmuşdur. Bunlardan aşağıdakıları göstərmək olar. 

              Dünya okeanının rayonlaşdırılması ilk cəhd 1933-cü ildə K.Vallo 

tərəfindən edilmişdir. O, dünya okeanının rayonlaşdırılması zamanı əsas kriteriya 

kimi okean suları və onun üzərində atmosferin sirkulyasiya xüsusiyyətlərini  

götürmüşdür. Bu əlamətlərə görə dünya okeanının rayonlaşdırılması çox hallarda 

qurşaqları ya təkrarlayır, ya da onlara çox yaxın olurdu. Bu müəllif okeanları 

aşağıdakı rayonlar kimi qeyd etmişdir: 

1.Atlantik okeanında- Arktika sahəsi, Qolfstrım, Tropik qurşaq 
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2.Hind okeanında- Korallov platosu və Mussonlar zonasını 

3.Sakit okeanda- Cənub dənizi, Korallov dənizi və Şimal çökəkliyi 

 Dünya okeanının rayonlaşdırılmasında kompleks yanaşma 1935-ci ildə 

Q.Şott tərəfindən işlənmişdir. Bu zaman rayonlaşma iqlim, okeanoqrafik və bioloji 

göstəricilər nəzərə alınmaqla aparılmışdır. Bu zaman O, “Okeanların təbii 

rayonları” və ya “Dəniz landşaftları” ideyasın irəli sürmüş və inkişaf etdirmişdir. 

Bu ideyalar əsasında O, dünya okeanının təbii rayonlaşdırılmasını aparmışdır. 

Q.Şott dünya okeanı sularını 3 okeana bölmüşdür və hər okeanda da bir neçə rayon 

ayırmışdır: 

1.Atlantik okeanı 

2.Hind okeanı 

3.Sakit okeanı 

 Atlantik okeanında- Şimal Qütb dənizi, Şimal-Qərb sahilyanı rayonu, Şimal-

Şərq Atlantik dreyf rayonu, Şimal və Baltik dənizləri və s. 

 Hind okeanında- Ərəb dənizi, Hind okean ekvatorial rayonu, Orta enlikdə 

Cənubi Hind okean rayonu, Cənub Hind okean subpolyar rayonu və s. 

 Sakit okeanda-Şərqi Asiya sahil dənizləri rayonu, Orta enlikdə Şimali Sakit 

okean rayonu, Sakit okean ekvatorial rayonu, Orta enlikdə Cənubi Sakit okean 

rayonu, Cənub Sakit okean subpolyar rayonu. 

 N.N.Zubov və A.V.Everlinq tərəfindən okeanlarda obyektiv mövcud olan 

rayonların axtarışı aparılmışdır. Belə rayonlara bu müəlliflər tərəfindən okean 

hövzələrində adalar və sualtı tirələr(yüksəkliklər) hesabına rejimləri ilə bir-

birindən fərqlənən rayonlar aid edilmişdir. Bunlara aşağıdakılar aiddir:  

1.Atlantik okeanında- Labrador, Biskay, Brazilya və s.  

2.Hind okeanında- Ərəb, Somali, Malay, Cənubi Avstraliya və s. 

3.Sakit okeanda –Aleut, Kuril, Mərkəzi, Atakama, Kermadek və s. 

 D.Q.Panov 1949-cu ildə su kütlələrinin xarakteristikasına, Atlantik  və yerli 

polyar suların qarşılıqlı təsir xüsusiyyətlərinə görə Şimal Buzlu okeanını bir neçə 

rayona bölmüşdür. 



 

 3 

 X.Sverdrup və M.Conson dünya okeanını 15 rayona ayırmışdır. Bu 

rayonlardan hər birinin özünəməxsus  su kütlələrinin və həmin suların 

səthlərindəki sirkulyasiya xüsusyyətləri mövcudluğu qeyd edilmişdir.  

 Bu alimlər tərəfindən ( X.Sverdrup və M.Conson) irəli sürülən 

rayonlaşdırma  sxemini nəzərdən keçirən V.S.Bolşakov (1955-ci il) həmin 

rayonları okean dibinin qrunt xəritəsi, iqlim və zoocoğrafi zonalarla tutuşdurarkən 

bütün bu göstəricilərin 15 rayonla üst-üstə düşdüyünü müəyyən etmişdir. 

 1951-ci ildə A.M.Muromçev aşağıdakı rayonlaşdırma sxemini təklif 

etmişdir: 

1.Dünya okeanı                                       5.Dəniz rayonları 

2.Okeanlar                                               6.Körfəzlər 

3.Okean rayonları                                    7.Buxtalar 

4.Dənizlər                                                8.Boğazlar 

 Bu müəllif Atlantik okeanını açıq hissəsindən 12 rayon ayırmışdır(Avropa 

və Biskay körfəzi, Labrador, Sarqas dənizi, Kanar, Şimali pasat, ekvaorial Qvineya 

körfəzi ilə, Cənub pasat, Benqal, Brazilya, Qərb küləkləri axını rayonu, Dreyk 

boğazı rayonu, Antarktika rayonu) 

 Sakit okeanda isə 13 rayon ayırmışdır (Kuril-Aleut, Alyaska körfəzi ilə 

Alyaska, Şimali Sakit okean mərkəzi, Kliforniya, Şimal passat, Filippin, 

Ekvatorial, Panama körfəzi ilə Panama, Cənubi Passat, Peru-Çili, Cənub Sakit 

okean, Cənub küləkləri axını rayonu, Antarktika rayonu) 

 Hind okeanında 10 rayon ayırmışdır( Benqal körfəzi rayonu, Musson, 

Ekvatorial, Mozambiq boğazı ilə cənub passat, Şimali Avstraliya, Qərbi 

Avstraliya, Cənub-Şərqi, Afrika rayonu, Qərbi küləklər axını rayonu, Antarktika) 

 1955-ci ildə D.B.Karelin Şimal Buzlu okeanının rayonlaşıdırılması 

mümkünlüyünü əsaslandırdı. Bu okeanın rayonlaşdırılması üçün kriteriya olaraq 

buzlaq-hidroloji şərtləri əsas götürmüşdür. Bu göstəricilər üzrə okeanda 11 rayon 

müəyyən etmişdir.  

 Dünya okeanı və materik qrusunun fiziki-coğrafi rayonlaşdırılmasının 

ümumiləşdirilmiş sxemini 1954-cü ildə F.Elliot irəli sürmüşdür. Okeanların 
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rayonlaşdırılmasında əsas kimi O, suların temperatur, duzluluğunu və rayonun 

enliklər üzrə yerləşmə vəziyyətini əsas götürmüşdür. Bu göstəricilər üzrə O, dünya 

okeanını 4 rayona bölmüşdür: 

1.Aşağı enliklərədə okean suları 

2.Orta enliklərdə okean suları 

3.Yuxarı enliklərdə okean suları 

4.Antisiklon qalxan sular 

 1956-cı ildə Q.Ditrix dünya okeanının təbii rayonlaşdırılmasını su səthindəki 

fiziki, kimyəvi, bioloji proseslərin axınlarla çoxsahəli əlaqələrinə əsasən 

aparmışdır. Bütün bu faktorlara əsasən O, dünya okeanını 7 əsas rayona 

bölmüşdür: 

1.Passat axınlar 

2.Ekvatorial əks axınlar 

3.Musson axınlar 

4.Subropik enlik axınları 

5.Sərbəst axınlar 

6.Qərb axınları 

7.Polyar axınlar 

 Dünya okeanının rayonlaşdırılması coğrafi, fiziki-okeanoloji 

xarakteristikalarından başqa daha dar çərçivədə ixtisaslaşmış qaydada aparılmağa 

başlandı. Belə ki, 1962-ci ildə İ.Xell və Q.Levastu tərəfindən dünya okeanının 

balıq ehtiyatlarına görə rayonlaşdırılması aparıldı. Bu əlamətə görə dünya okeanı 

həmin alimlər tərəfindən balıqçılıq üçün yararlılığına görə dünya okeanı 84 təbii 

rayona bölündü. 

 Dünya okeanının rayonlaşdırılması coğrafiya elminin ayrı-ayrı sahələri üzrə 

konkret okeanoloji məsələlərin həllində okeanın rayonlaşdırılmasının müxtəlif yol 

və metodlarının axtarışı davam edir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər bir okeanda rayonlar arası sərhədlər 

daha kəskin əks olunan okeanoloji xarakteristikalarına görə orta xətt zonaları üzrə 

aparılmışdır. 


