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III 

DÜNYA   OKEANININ  RESURSLARI 

 

PLAN: 

1.Dünya okeanında təbii resurslardan istifadə haqqında ümumi məlumat 

2. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı(su resursları) 

3. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı(kimyəvi resurslar) 

4. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı(enerji resursları) 

5. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı(bioloji resurslar) 

6. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı(geoloji resurslar) 

Dünya okeanının təbii resursları geniş mənada okean və dənizlərin bilavasitə 

sahilyanı sularından, dəniz və okeanların dibindən, okean  sularından hasil edilən 

təbii maddələr, elementlər və enerji növləridir. Insan tarixinin ilk əvvəllərindən 

etibarən  dünya  okeanından  istifadə  başlamış texniki imkanlar artdıqca  artaraq 

genişlənmişdir. Dünya  okeanından  istifadə  XX əsrin 40-50-ci illərindən 

başlayaraq daha çox mənimsənilmişdir. Bu proses son illərə qədər müxtəlif 

intensiv səviyyədə  bu proses davam  edir. Dünya okeanına və onun təbii 

resurslarına insanların  marağını artıran aşağıdakı amillər olmuşdur: 

1.Dünya okeanı və dənizləri sularında planetdə mövcud olan kimyəvi 

element və maddələrin əksəriyyəti mövcuddur. Okean və dənizlər insana zəruri 

olan müxtəlif  faydalı qazıntılarla zəngindir. Digər tərəfdən isə  burada mövcud 

flora və fauna insan üçün çox vacibdir.  

2.İnsanların yeyinti, sənaye, yanacaq və enerji resurslarına daima artan 

təlabatı və dünya əhalisinin sayının sürətlə artımı dünya okeanını  təbii resursların 

əsas kontinentdən kənar  mənbəyinə çevirmişdir.  

3.Müxtəlif təbii resursların quruda qeyri-bərabər yerləşməsi bununla 

əlaqədar bəzi ölkələri ayrı-ayrı resurslara olan  tələbatını  okean və dənizlərdən 

əldə etməyə məcbur edir. Belə ki, bəzi Avropa ölkələri öz ərazilərində neft-qaz 

yataqlarına sahib olmasalar da  həmin resursları Şimal dənizinin dibindən hasil 

edirlər. Dəniz dibindən hasil edilən bəzi məhsulların maya dəyəri (məsələn 
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Manqan və Brom)  quruda hasil olunandan daha aşağıdır. Bu faktorlar  dünya  

okeanının təbii resurslarının sənaye hasilatını stimullaşdırır. 

 Bununla belə praktikada  bu proseslər mürəkkəb beynəlxalq hüquqi 

problemlər meydana çıxarır . Məsələ bundadır ki, planetin dünya okeanı hər hansı 

bir dövlətə yox bütün dünya dövlətlərinə məxsusdur.  Buna görə də dünya 

okeanından istifadə normaları  vahid beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

gəlməlidir. Dünya okeanından istifadəni  tənzimləyən əsas qanunlar  BMT-nin 

1982-ci il  III konfransında  dəniz hüquqları üzrə konvensiyadır.  Buna əsasən 

başlıca kriteriya ölkələrin yaxın sulara  suveren hüquqları müəyyən olunur. Bu 

əlamətlərə görə aşağıdakı sahələr ayrılır: 

1.Dəniz ərazisi – bəzən də terroterial sular deyilir. Buraya 12 dəniz mili (1 

dəniz mili 1852m-dir) enində ölkələrin  sahil  suları  daxildir. Bu sular ölkələrin 

suverenliyindədir. Yəni hər hansı bir dövlətin bu əraziyə müdaxilə etməsi 

qanunsuz sayılır.  

2.Açıq dəniz –bu sahə nəinki sahilyanı, həm də dənizə çıxışı olmayan 

ölkələr üçün də açıqdır. Bu sahədə  açıq dəniz azadlığı prinsipi  hökm  sürür. Bu 

prinsiplərə  əsasən açıq dənizdən təsərrüfat fəaliyyəti üçün (balıqçılıq, gəmiçilik, 

hava nəqliyyatı, sualtı kabellərin çəkilməsi və s.) istənilən ölkə üçün sərbəst sayılır.  

3.Sahilyanı dövlətin kontinental şelfi- buraya dəniz dibi və onun 

dərinliklərindəki ərazilər 200 milə qədər dəniz sahəsini əhatə edir.  

4.Kantinental şelfdən kənar dəniz dibi-Kanvensiya terminalogiyasında buna 

rayon deyilir. Bu rayonlar ayrı-ayrı ölkələr və millətlər tərəfindən deyil, bütün 

dünya ölkələri tərəfindən istifadəyə açıqdır.  

5.Xüsusi iqtisadi zonalar- buraya ərazi sularından kənar 200mil enliyində 

rayon aiddir.  Bu zonalarda sahilyanı dövlətlər kəşviyyat işləri, canlı və cansız təbii 

resursların işlənməsi, qorunub saxlanması, axınlardan, küləklərdən, sudan  istifadə 

etməklə enerji istehsalında suverən imkanlara malikdir. Digər ölkələr isə bu zonada  

gəmiçilik, uçuş, sualtı kabellər və boruların  çəkilməsi sahəsində azaddırlar. 

Dünya okeanı resurslarından istifadəyə görə  beynəlxalq-hüquqi tənzimləmə 

dəniz zənginliklərindən səmərəli istifadəyə imkan verir.  
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II. Dünya okeanı resurslarının təsnifatı-Dünya okeanının təbii resursları 

aşağıdakı kimi təsnif olunur: 

1.Hidroloji resurslar(dəniz suyu resursları)- Praktikada dəniz suları sənaye 

və kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Bu şirin su ehtiyatlarının az olduğu 

regionlarda  şirin suya qənaət edilərək dəniz suyu ilə əvəzlənməsinə imkan verir. 

Dəniz suyundan daha çox dəniz sahilində yerləşən iri enerji və metallurgiya 

müəssisələrində  aqreqatların soyudulması prosesində  istifadə olunur. Dəniz suyu 

ilə soyutma sistemi belə müəssisələr əsasən ABŞ, Kanada, yaxın və orta şərq 

ölkələri və bəzi Avropa ölkələrində, Rusiya və Ukrayna kimi ölkələrdə 

mövcuddur.   

Dəniz suyu  neft, kimya və dağ mədən sənayesində də tətbiq olunur. Bəzi 

AES-lərdə də dəniz suyu növə reaktorlarının soyudulmasında,  dəniz sularından 

sənaye tullantılarının axıdılmasında da istifadə olunur. Nəhayət dəniz sularından 

beton hazırlanması praktikası təcrübəsi də mövcuddur. Belə betonlar Fransda 

istehsal olunur.  

Dəniz suyunda k\t-da da istifadə olunur. Belə ərazilərə Ərəbistan 

yarımadasının bir sıra quraqlıq ölkələrində, Hindistan və Avstraliyada da bitkilərin 

dəniz suları ilə suvarılması praktikası mövcuddur. Şirin su ilə müqayisədə dəniz 

suyu ilə suvarılan bitkilər daha dözümlü olurlar. İsveçdə Baltik suları ilə otlaqlar  

6-8 promilli duzluluqla suvarılarkən, burada digər ərazilərə nisbətən 60% artıq yem 

məhsulu alınır. 

Şirin su alınması üçün dəniz suyundan istifadə-Yer kürəsinin su resurslarının 

94%-ini duzlu sular cəmi 6%-ni isə şirin sular təşkil edir. İnsanlara isə əsas 

etibarilə şirin sular lazımdır. Həmin suların çatışmamazlığı isə ilbəil daha kəskin 

şəkildə hiss olunur. Suya artan tələbatın ödənilməsinin müxtəlif yolları mövcuddur. 

Bunlardan ən səmərəlisi dünya okeanının duzlu sularının şirinləşdirilməsidir. 

Dəniz suyunun şirinləşdirilməsi texniki cəhətdən mürəkkəb məsələ olsa da bir çox 

ölkələrdə tətbiq olunur. Hal-hazırda dəniz suyunun şirinləşdirilməsinin 30 –dan 

artıq üsulu vardır. Bunlardan ən çox istifadə olunanları dəniz suyunun 

buxarlandırılması və ya distillə edilməsi, dondurulma, ion proseslərindən istifadə 
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edilməsi və s. Bu üsullar içərisində sənayedə daha çox istifadə olunanı distillə 

üsuludur. Distillə qurğuları elektrik stansiyalarında həm enerji alınması, həm də 

suyun şirinləşdirilməsində istifadə edilir. Distillə proseslərində daha çox heft, qaz 

və daş kömür tələb edildiyindən bu proseslər AES-lərdə tətbiq edilməyə 

başlanmışdır. Xəzər dənizi ölkələrindən Qazaxıstan(Aktau), Türkmənistan 

(Türkmənbaşı),  Azərbaycan (Bakı)  dəniz suyununun şirinləşdirilməsi 

qurğularından istifadə edilir. Ümumiyyətlə dünyada 1000-dən artıq müxtəlif güclü 

su şirinləşdirici qurğular vardır ki, bunlardan da 70%-ə qədəri yaxın şərq 

ölkələrinin Qırmızı dəniz sahillərində yerləşir. Ən iri su şirinləşdirici qurğu 

Səudiyyə Ərəbistanın Əl-Cübeyl şəhərində yerləşir. Küveyt, BƏƏ, İraq, İran və s.  

kimi ölkələrdə də güclü qurğular mövcuddur. ABŞ, Meksika, Peru, Kuba, 

İndoneziya, Hindistan, Yaponiya, İtaliya və s. kimi ölkələrdə də belə qurğular 

vardır.  

Hal-hazırda mütəxəssislərin hesablamalarına görə dünyada şirinləşdirilən 

suyun həcmi sutkada 50mln m
3
 təşkil edir. İçməli suyun böyük ehtiyatları 

(2000km
3
-qədər) aysberqlərdə toplanmışdır. Aysberqlərdə toplanan su ehtiyatı 

dünya çaylarında toplanan suyun həcminə bərabərdir. Aysberqlərə daha çox 

Antarktida sularında rast gəlinir. Aysberqlərdə olan içməli sudan istifadənin 

layihələri və texniki hesabatları mövcuddur. Belə Aysberqlərin Səudiyyə 

Ərəbistanı, Portuqaliya sahillərinə daşınması layihələri və hesabatları mövcuddur.  

Məsələn eni-600, uzunluğu 1000m, hündürlüyü 300m olan aysberqin ölkə 

sahillərinə aparılması üçün hər birinin gücü 15000 at gücü olan 5-6 dartıcı gəmi 

lazımıdır.  

Kimyəvi resurslar 


