
Atlantik okeanın fiziki-coğrafi mövqeyi. 

Atlantik okean- insanlar tərəfindən ən çox öyrənilən və 

mənimsənilən okeandır. Öz adını o Atlanta titanından almışdır. Yunan 

mifalogiyasına görə göy qübbəsini kürəyində saxlayan Atlanta titanının 

adından götürülmüşdür. Atlantik okeanı müxtəlif vaxtlarda müxtəlif cür 

adlandırmışlar:  Herakl sütunları arxasındakı dəniz, Atlantik, Qərb 

okeanı, Qəm dənizi və s. Atlantik okeanı ilk dəfə 1507-ci ildə Vald 

Zemyullerin xəritəsində işlədilmiş və o vaxtdan coğrafiyada bu ad təstiq 

edilmişdir.  

Atlantik okeanın sərhədləri 4 kontinentin (Avrasiya, Afrika və Ş və 

C. Amerika ) təbii okeanlarla şərti şimalda Ş.B okeanı, qərbdə Sakit, 

şərqdə isə Hind okeanı ilə sərhəddir. Sərhədlərin ayrılması müəlliflər  

tərəfindən müxtəlif cür göstərilmişdir. A.B.Qembel hesab edir ki, 

sərhədlərin ayrılması daha çox hidroloji göstəricilərə görə: su balansı, 

duzluluq, temperatura və suyun dinamikasına əsasən müəyyən etmək 

daha doğrudur. Lakin, həmin göstərilənlərin bəzi regionlarda kifayət 

qədər olmaması həmin faktlar üzrə sərhədlərin müəyyən edilməsinə 

imkan vermir. Buna görə də sərhədlər çox vaxt oroqrafik vahidlərə görə 

müəyyən edilir. Sualtı plata, sualtı sıra dağları, adalar, sualtı qayalar və 

s. Bu isə adətən meredian və paralellər istiqamətində təyin olunur. Misal 

Ş.B. okeanı ilə sərhəd adətən 70
0
 ş.e., Baffin torpaqları, Disko adası, 

Bruster (Qrenlandiya)burnu 61
0
 ş.e. Skandinaviya yarımadasında. Sakit 

okeanla sərhəd Odlu torpaq və Antraktida silsiləsi, Hind okeanı ilə İynə 

burnu ilə 20
0
 Antraktidaya görə digər sərhədlər isə materiklərin sahilləri 

ilə quru sərhədləridir. Bu göstərilən sərhədlər 1980-ci ildə SSRİ müdafiə 



nazirliyi və hərbi dəniz donanması tərəfindən çap edilən okeanların 

atlasından götürülmüşdür və ölkəmiz tərəfindən də qəbul edilmişdir.  

Göstərilən sərhədlər daxilində okeanın sahəsi 93,4mln km
2
, suyun 

həcmi 322,7 mln km
3
-dur. Suyun dəyişməsi 46 il ərzində baş verir. Bu  

Sakit  okeana nisbətən iki dəfə tez baş verir. Atlantik okeanın insanların 

həyatındakı əhəmiyyətli rolu onun təmiz coğrafi şərtlərilə izah olunur. 

Okeanın Arktikadan Antraktidaya qədər uzun bir məsafədə yerləşməsi 

okean platformalarında olan strukuturları bir-birindən ayırır. Okeana iri 

və kiçik çaylar tökülür. Amazon, Niger, Konqo, Missipi, Müqəddəs 

Lavrenti və s.-dir. Bunlar da əhali üçün təbii yol rolunu oynayır.  

Avropanın sahil xətləri, Meksika körfəzinin mövcudluğu, Aralıq 

dənizində dənizçiliyin inkişafı və okeanın mənimsənilməsinə imkan 

yaratmışdır. Atlantik okeanın bir neçəə daxili dənizləri(Qara, Baltik, 

Mərmərə, Azov) və 3 iri körfəzi (Meksika, Biskay və Qvineya) vardır. 

Ölçülərinə görə çox kiçik olsa da okeanda ada və arxipelaqlar vardır. 

Xüsusilə çox sayda adalar Mərkəzi Amerika sahilində yerləşir: Böyük 

və Kiçik Antil, Baham, Cənubi Amerika sahillərində isə Folklend 

Okeanın cənub hissəsində isə Cənubi Orkney, Cənub Sandviçi, 

Afrika sahillərində isə Kanar, Yaşıl burnu, Azor, Madeyra, Prinspi, San-

Tome və s. Avropa sahillərində olan iri adalardan B.Britaniya, İrlandiya, 

İslandiya, Müqəddəs Yelena adaları və s. vardır. 

Atlantik okeanın iqlimi 

Atlantik okeanın iqlim şərtləri onun meredian boyu böyük 

məsafədə uzanması ilə müəyyən edilmişdir. Akvatoriyanın özünəməxsus 

konfiqurasiyası daha çox orta enliklərdədir, nəinki ekvatorial və 

tropiklərdə. Okeanın şimal və cənub kənarlarında çox böyük soyutma 



regionları yerləşir ki, bu da yüksək atmosfer təzyiqinin 

formalaşmasıdır(Qrenlandiya və Antraktida hövzələri). Güclü soyutma 

mərkəzi olan Antraktidada cənub yarımkürəsi şimal yarımkürəsinə 

nisbətən daha soyuqdur. Okeanın şimal hissəsində qış vaxtı daha çox 

aktiv dərin olan İslandiya minimumu yerləşir o təkcə okean üzərində 

deyil həm də Avrasiyanın əhəmiyyətli ərazisində havanın xarakterini 

müəyyən edir. Daha cənubda yerləşən Şimali Atlantik (Azor) 

maksimumu daha çox yay vaxtı aktivləşir cənubla dəniz üzərindəki 

tropik hava formalaşır. Cənub yarımkürəsində tropik enliklərdə yüksək 

təzyiq mərkəzi Cənubi Atlantik maksimumudur. Antraktida üzərində 

formalaşan daima yüksək təzyiq okeana yaxın rayonlarda daima havanı 

müəyyən edir. Subtropik maksimumlardan daima ekvatora tərəf 

passatlar əsir. Bu küləklərin istiqamətlərin davamlılığı ildə 80 faizə 

qədərdir. Küləklərin gücü isə daha dəyişkəndir və 1-7 bal təşkil edir. 

Müəyyən enliklərdə hər iki yarımkürədə qərb küləkləri hakim olur. Bu 

küləklər cənub yarımkürəsində çox vaxt qasırğaya çevrilir və hava 

kütlələrinin xarakteri buludluluğa təsir edir. O həm də atmosfer 

yağıntılarının xarakterini və miqdarını müəyyən edir. Okean üzərində 

buludluluq 1 qayda olaraq zonal qruluşa malikdir: ekvator ətrafındakı 

maksimal miqdar topa və topa-yağışlı formalı buludlar üstünlük təşkil 

edir.  

Tropik və subtropik enliklər daha az buludlu olur. Bəzi enliklərdə 

buludluluğun miqdarı yenidən artır və laylı yağışlı buludlar hakim 

mövqe tutur. Qütbdən ekvatora qədər Atlantik okeanda yağıntıların 

miqdarı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. (A.Çirqofferə görə) 

 



Enliklər Yağıntının miqdarı mm-lə 

Qütb 

Orta 

Tropik 

Ekvatorial 

250 

1500 

Şərqdə 100-dən qərbdə 500-ə qədər 

2000 

 

İsti hava kütlələrinin okeanın soyuq suları ilə təması və həmçinin 

Nyufaundlend adaları yaxımlığında isti və soyuq suların toqquşması 

nəticəsində hər iki yarımkürə üçün xüsusilə şimal yarımkürəsi üçün 

xarakterik olan qatı dumanlar əmələ gəlir. Bu rayonlarda xüsusilə qatı 

yay dumanları naviqasiyanın işini çətinləşdirir və bəzən burada 

aysberqlərə rast gəlinir. Tropik enlik dumanlarına isə daha çox Yaşıl 

burnu adalarının yaxınlığında rast gəlinir.  

Tropik enliklərdə tropik siklonların yaratdığı qasırğalar çox 

təhlükəlidir. Son onilliklərdə məlum olmuşdur ki, tropik siklonlar 

ekvatorun hər iki tərəfində 6-20
0
 enliklərdə yaranır. Belə siklonlar illik 

hərəkətə malik olmaqla 9 dairə formalaşdırır.  

Tropik siklonların Atlantik okean üzərində təkrarlanması (1899-

1975-ci illər) cədvəli aşağıda verilmişdir. 

Sayı I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Illik 

 - - - - 0.2 0.7 0.8 2.5 4.3 2.6 0.7 0.1 9.4 

 

Afrikadan Atlantik okeana tərəf gələn kiçik depresiyalardan inkişaf 

edərək gücünü artırır və adalar üçün (Vest İndiya və Şimali Amerikanın 

cənubunda olan adalar) çox təhlükəli olur. 

 



Temperatur 

Atlantik okean şimaldan-cənuba böyük məsafədə yerləşdiyindən 

ekvator yaxınlığında daralma Şimal Buzlu okeanı ilə əlaqə olduğundan 

suyun səthi Sakit və Hind okeanından soyuqdur.  Su səthində orta 

temperatur +16.9
0
 olduğu halda Sakit okeanda bu +19.1

0
, Hind 

okeanında isə +17
0
-dir. Şimal və cənub yarımkürələrinin orta 

temperaturu bir-birindən fərqlənir. Şimali Atlantikdada +17.3
0
, cənubda 

isə 16.6
0
-dir. Okean səthini bütövlükdə götürdükdə isə digər okeanlarda 

olduğu kimi su səthinin temperaturu ekvatordan qütbə və qərbdən-şərqə 

doğru aşağı düşür. İsti cərəyanların olması okeanın qərbində suyun 

temperaturunun 20
0
 şimal enliyində +27

0
, lakin həmin enlikdə şərqdə 

19
0
 müşahidə olunur.  

Okeanda ən aşağı temperatur şimalda fevral ayında, cənubda isə 

avqust ayında qeydə alınır. Ən yüksək temperatur isə bunun əksinə olur. 

Temperatur fəsildən də asılı olaraq dəyişir. Lakin sutkalıq temperatur o 

qədər çox olmur. Tropiklərdə bu 0,4
0
 təşkil edir. Yuxarı enliklərdə isə -

0.5
0
 təşkil edir. Temperaturun illik amplitudası ekvator yaxınlığında 3

0
-

dən artıq olmur. Subtropiklərdə 5-8
0
 , qütb enliklərində isə 4

0
 təşkil edir.  

Temperatur qradiyenti isti və soyuq axınların toqquşduğu yerdə 

üfüqü qradiyent əhəmiyyətli dərəcədədir. Məsələn, Şimali Qrenlandiya 

və İrmingerdə temperatur fərqinin 7
0
 olması (20-30 km radiusunda) adi 

haldır. Temperaturun illik tərəddüdü 300-400m dərinliklərdə dəqiq, 

1000m dərinliyə qədər çox az, 1000m-dən dərin olan ərazilərdə demək 

olar ki qeydə almaq olmur.  

Şimali Atlantikada dərinliyə görə temperaturun aşağıdakı cədvəldə 

verilir. 



 

Son onilliklərdə elmdə yeni istiqamətlər meydana çıxmışdır. 

Xüsusən də okean sularının temperaturundakı anomaliyaların Avropa 

havasına təsirinin öyrənilməsi sahəsində. Okeanlarda EAZ (enerji aktiv 

zonalar) vardır ki Atlantikada 4 tip zona ayrılmışdır. 

1.Norveç 

2.Nyufaundlend 

3.Qolfstrm 

4.Tropik Atlantik 

İldə 4 dəfə 1500×2000 km ölçülü paliqonda müşahidələr aparılır. 

Aparılan işlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, okean atmosfer 

sistemində qarşılıqlı təsir baş verir. Bütün ölçü parametrləri 1 dəfəlik və 

çöxdəfəlik zondların köməyi ilə məlumatlar komputer mərkəzinə daxil 

olur və təhlil edilir. 

 

 

 

 

 

 
Dərinlik (м) 

Yer və ölçüldüyü ay (°С) 

61° 06' Ş.e.. 
3°12' Ş.u. avqust 

29° 56' Ş.e. 
59° 33' q.u İyul 

30° 32' c.e. 

26°01'. Q.u.. avqust 

0 12,35 22,65 27,49 

50 8,38 20,65 27,51 

100 7,49 19,36 18,23 

400 2,05 17,06 7,85 

600 0,40 14,30 5,49 

1000 0,85 6,73 4,46 

2000 — 3,70 3,55 

3000 — 2,91 2,68 

5000 — 2,14 — 



Duzluluq 

Dünya okeandında ən duzlu okean Atlantik okeandır.Atlantik 

okeanın orta duzluluq miqdarı 35,4‰ –dır. Bu da orta duzluluqdan 

çoxdur. Duzluluq bölgüsü zonal xarakter daşıyır və bir sıra səbəblərdən 

asılı olur: 

1.Atmosfer yağıntıların rejimi və xarakterindən 

2.Buxarlanmadan 

3.Digər enliklərdən axan çaylar vasitəsilə gətirilən şirin suyun 

miqdarı 

Ən yüksək duzluluq tropik enliklərdə müşahidə olunur. Şimali 

Atlantikada 20-30 enlikləri arasında 37.9‰, 20-25 cənub enliklərində 

isə 37.9‰-dir. Burada passat sirkulyasiyası hökümranlıq edir. Yağıntılar 

az, buxarlanma isə 3m qalınlığında müşahidə olunur. Şimal 

yarımkürəsində orta enliklərdə də duzluluq yüksəkdir. Ekvatora yaxın 

ərazilərdə duzluluq yüksəkdir. Ekvatora yaxın ərazilərdə  duzluluq 

35‰-dir.  

Duzluluğun miqdarı dərinlikdən asılı olaraq dəyişir. Lomonosov 

axını ilə əlaqədar olaraq burada 100-200m dərinlikdə duzluluq 35‰-

dir.Muəyyən edilmişdir ki, duzluluq bir sıra hallarda suyun səthi və 

dərinliklərdə eyni olmur. Duzluluq həmçinin müxtəlif axınların 

qovuşması zamanı da kəskin aşağı düşür. Məsələn Qolfstrım və 

Labrador axınlarının qovuşması zamanı duzluluq 35‰-dən 31-32‰-ə 

düşür.  

Atlantik okeanın maraqlı xüsusiyyətlərindən biri okeanda şirin su 

mənbələrinin olmasıdır. Belə sahələr submarian adlanır. Bunlardan biri 

dənizçilərə çoxdan məlumdur. Bu hövzə Florida yarmadasından şərqdə 



yerləşir. Gəmilər burada içməli suya olan ehtiyatlarını götürür. Bu duzlu 

okeanda 90m-lik “Şirin su pəncərə”-dir. Bu 40m dərinliyə qədər gedir. 

Bu tektonik dəyişiklik baş verdiyi ərazilərdə su mənbəsinin yuxarı 

qalxması hesabına baş verir. Belə yerlərdə yeraltı suyun yuxarı qalxma 

təzyiqi dəniz suyunun təzyiqindən yüksək olur və yeraltı sular üzə çıxır. 

Yaxın zamanlarda Meksika körfəzi sahillərində Florida sahillərindən 

50km aralıda quyu qazılmış 250m dərinlikdə su sütunu 9m okean 

səthindən yuxarı qalxmışdır. Submarian su mənbələrinin axtarışı davam 

edir. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlantik okeanın bioloji resursları və insanlar tərəfindən 

mənimsənilməsi 

 

Atlantik okean dünya okeanının bir hissəsi olmaqla onun bioloji 

strukturu olmaqla qlobal qanunauyğunluğa tabedir. Atlantik okeanın 

bəzi xüsusi bioloji aspekti aşağıdakı xüsusiyyətlərlə müəyyən olunur: 

1.Merediyan uzunluğunun çox, enliyin az olması 

2.Şelf sahəsinin 10 faizə qədər əhatə etməsi 

3.Daha çox hövzələrin olması 

4.Aralıq tipə xas olan hövzələrin olması(Meksika körfəzi, Aralıq 

dənizi, Karib dənizi) 

5.Şimali Atlantikaya təsir edən güclü qolfstrımın olması  

6.Su dərinliklərində meredian ötürmələrinin intensivliyi 

Müasir dəniz balıqçılığının yaranmasında Avropa sahili dənizlər və 

Atlantik okean üzrə müxtəlif bioloji resursların mənimsənilməsində hər 

şeydən əvvəl böyük və kiçik Avropa ölkələri mühüm rol oynamışdır. 

Balina ovu təsərrüfatının yaradılmasında Basklar XI-XII əsrlərdə böyük 

işlər görmüş, XVI-XVIII əsrlərdə şimalda balina ovunu əsasən ingilis və 

hollandlar aparmışlar. Balinaların ovlanması müasir dövrdə norveçlərin 

ixtira etdiyi qarpun toplarla aparılır. Amerikanın kəşfindən sonra əsasən 

portuqaliyalıların mənimsədikləri Nyufaundlenddə kütləvi təsərrüfat 

yaradılması inkişaf etməyə başladı. Gəmilərdə buxar mühərriklərinin 

sonradan isə daxiliyanma mühərriklərinin köməyi ilə yeni ixtisaslaşmış 

balıqçılıq gəmiləri hazırlanmağa başlandı. Uzun illər Avropa ölkələrinin 

balıqçılıq təsərrüfatları Şimal, Baltik, Norveç və Qrenlandiya dənizləri, 

La-Manş və Biskay körfəzləri sahilləri  ilə məhdudlaşırdı. 



Keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Antraktida sahillərində 

balina ovu təsərrüfatlarında iri emaledici bazalar da iştirak etməyə 

başladı. Balıqçılıq təsərrüfatının inkişafında Normansk elmi tədqiqat 

ekspedisiyası 1898-ci ildən fəaliyyət göstərmiş və dəyərli məlumatlar 

vermişdir. 

Sovet ittifaqı yarandıqdan sonra Dövlət Okeanoqrafiya İnstitutu 

tərəfindən şimal dənizlərində ciddi tədqiqatlar aparılmağa başlandı. 

Balıqların  köç etməsi, artımı və s. geniş şəkildə öyrənilməyə başlandı.  

II dünya müharibəsindən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarında 

radiolakasiya sistemlərindən istifadə balıq ovu zamanı geniş tətbiq 

edilməyə başlandı. Bu vasitələrdən istifadə dəniz təsərrüfatında texniki 

inqilab idi. 

Keçən əsrin əvvəllərində balıqçılıq gəmiləri 150-200m dərinlikdən 

balıq tutmağa imkan verirdisə və belə gəmilərin illik balıq ovu 50-70 

ton-dan artıq olmurdusa müasir tranlerlərlə(nəhəng gəmi) 1000-1200m 

dərinlikdə balıq tutmağa və illik 600-700 ton balıq ovlamaq 

mümkündür.  

Balıqçılıq donanmalarının rekonstruksiyası balıq ovu rayonlarını 

tropik sulara və cənub yarımkürəsində Antraktida sahillərinə qədər 

genişləndirməyə imkan verdi.  

Dəniz balıqçılığının inkişafında okean hidrologiyasının bioloji 

strukturları, miqrasiya dövrləri və ayrı-ayrı toplanma(balıqların) 

sahəsindəki elmi biliklər çox mühüm rol oynamışdır. Balıqların 

miqrasiyası haqqında yeni məlumatlar gecikdirilmədən istənilən ölkə 

tərəfindən əldə edilə bilir. 

 



Atlantik okeanın ekoloji problemləri 

Atlantik okeanın ekoloji problemlərinin əsas xüsusiyyəti 

qarşısıalınmaz neqativ nəticələrə gətirib çıxara biləcək antopogen 

təsirlərin güclənməsidir. Antropogen təsirlərə aşağıdakıları göstərmək 

olar: 

1.Son illər balıqçılığın həddən artıq ovlanması 

2.Səs-küy çirklənməsi(geofiziki kəşviyyat, qazma işləri, gəmi 

pərlərinin səsi və s.) 

3.Neftlə çirklənmə 

4.Zəhərli kimyəvi maddələrlə çirklənmə 

5.Məişət çirklənməsi 

6.Gəmilərin radiaktiv fonu 

7.Turşulu yağışlar 

Hər gün okeana külli miqdarda bərk, maye və qaz halında olan 

maddələr düşür. Tullantılar əlamətlərinə görə iki cür təsnif olunur: 

1.Düşmə xarakterinə görə 

2.Tullantının növünə görə 

Birinci əlamətə görə mütəmadi və təsadüfü tullantılar 

Ikinci əlamətə görə isə okeanın kimyəvi tərkibi və fiziki 

vəziyyətidir. 

Atlantik okeana hər il (dənizlərilə birlikdə) 1,5mln tona qədər neft 

və neft məhsullar, müxtəlif turşu və duzların bərk maddələrin miqdarı 

isə mln tonlarladır. Okeanın dibində radioaktiv tullantılar xüsusi 

kontinerlədə basdırılır. Okeanın onun xüsusilə də şimal hissəsində 

istiliklə çirklənmə artmışdır. Burada isti və qaynar sənaye sularının 

axıdılması aiddir. Bundan başqa okeanın bənd və su anbarlarının 



tikilməsi ilə əlaqədar dolayı yolla çirklənməsi də baş verir. Bu zaman 

çaylardan okeana axan suyun həcmi axıntıların gətirdiyi bərk maddələrin 

miqdarı və kimyəvi tərkibi dəyişir.  

Bütün bunlarla əlaqədar Avropa və Şimali Amerika ölkələrinin 

alimləri çirklənmə normalarının yol verilə biləcək hədlərin işlənib 

hazırlanması ilə məşğuldur.  

Heft ləkələri xüsusi üzən hasarlar vasitəsilə lokallaşdırılır. Sonra 

isə neft yığılır və ya kimyəvi maddələr vasitəsilə okeanın dibinə 

gömülür. Bu tədbirlər zəruridir, çünki Atlantik okean neftin tankerlərlə 

ən çox daşındığı okeandır.(Bütün neft daşımalarını 38 faizi bu göstərici 

Hind okeanında 34, Sakit okeanda isə 28 faiz təkil edir.) 

Bütün neft daşımalarının ən çoxu Qərbi və Cənubi Avropa sahilləri 

Beynəlxalq traslarıdır. 

Hal-hazırda Atlantik okeanda bir sıra milli dəniz parkları 

“Everqleyds” (Florida ştatı), Cefferson milli parkı,  Bak Aylend Rior 

milli parkları vardır. Burada okeanın flora və faunası saxlanılır. Aralıq 

dənizinin bir sıra sahələrində də hazırlıqlar gedir. Fransanın Lazur 

sahilləri qorunur. B.Britaniya və Danimarkada da qoruqların yaradılması 

məsələsinə də baxılır.  

Kostarikada təbiət abidəsi kimi Kaxuanda rifi elan edilmişdir. 

C.Amerika ölkələrində isə dəniz və sualtı qoruqların yaradılması sson 

vaxtlar başlamışdır. Venesuelada 5 sahilyanı milli park və 18 rezervatın 

təsis edilməsi planlaşdırılır. C.Afrika sahillərində 1940-cı ildən 4 rezerv 

fəaliyyət göstərir.  

 

 


