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Sakit okean 

Plan: 

1.Okeanın ümumi icmalı 

2.Okeanın relyefi 

3.Okeanın geoloji qruluşu 

4.Okeanın iqlimi 

5.Okean sularının ümumi xarakteristikası 

6.Okeanın fauna və florası 

 Sakit okean dünyanın ən böyük, ən dərin, adalar və sualtlı 

vulkanlarla zəngin sahillərində ən sıx əhali yerləşən okeandır. Bu 

okeanda ən güclü küləklər, ən yüksək və uzun küləkli dalğalar, ən 

dağıdıcı sunamilər və s. müşahidə olunur. 

 Ən qədim zamanlardan bu okean onun sahillərində yaşayan yapon, 

malayziya xalqlarına məlum idi. Avropalılar bu okeanı sərbəst kəşf 

etmişlər. Sakit okeanı ilk dəfə olaraq 1513-cü ildə avropalı Vasko 

Balboa görmüşdür. O, Panama bərzaxını keçərək okeanı cənuba doğru 

görür və onu cənub dənizi şimal dənizinə əks olaraq götürür.  

 Bir neçə il keçdikdən sonra 1520-1521-ci illərdə Fernardo 

Magellan 100 gün ərzinidə üzərək Odlu torpaqdan Filippin adalarına 

qədər Sakit okeanı keçib və bu zaman bir dəfə də olsun okeanda 

qasırğaya rast gəlmədiyindən okeanın adını “Sakit okean” kimi 

adlandırır. 1756-cı ildə fransız coğrafiyaçısı Byuaş okeana yeni “Böyük 

okean” adı verilməsini təklif edir. Hər iki ad coğrafiyada bir müddət 

istifadə olunur, lakin Sakit okean daha çox istifadə edildiyindən 

coğrafiyada bu ad təsdiq edilmişdir.  
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 Sakit okeanın konturları təbii və şərti sərhədlərlə müəyyən olunur. 

Şimaldan o Bering boğazının cənub suları ilə məhdudlaşır. Qərbdə onun 

sərhədləri Asiya sahilləri ilə keçir və cənub-qərbdə Sumatra sahillərinə 

qədər, Yava, Timor, Yeni Qvineya, Torres boğazı Avstraliya və 

Tasmaniyanın şərq sahilləri Antraktidanın Uilks Torpaqlarındakı Olden 

burnuna qədər ərazilərdən keçir. 

 Antraktida sahilləri okeanın cənub sərhədləridir. Sakit okeanın şərq 

sərhədləri hər iki Amerikanın sahilləri Dreyk boğazının qərbi və sonra 

bu boğazdan Antraktida yarmadasındakı Şternik burnuna qədər 

ərazilərdən keçir. 

 Sakit okeanın ümumi sahəsi 1.787 min km
2
, suyunun həcmi 

707mln km
3
, orta dərinliyi 4282m, ən dərin yeri 11022m olan Marian 

çökəkliyidir. Çökəklik 1957-ci ildə Vityas(rus gəmisi) elmi-tədqiqat 

gəmisi vastəslə kəşf edilmişdir. Sakit okean dünya okeanının sahəsinin 

49 faizini, həcminin isə 53 faizini tutur. Okeanın ən uzun yeri Berinq 

boğazından Rossa buzlağına qədər 15750km-dir. Paralellər üzrə ən uzun 

sahə ekvatorial tropik zonada 17200km-dir. Bu da onu dünyada günəş 

enerjisinin nəhəng akumulyatoruna çevirir. Okeanın ölçüləri  onun 

özünəməxsus “rekord”ları ilə bağlıdır: ən güclü küləklər, ən hündür və 

uzun dalğalar, ən böyük Antraktida Aysberqləri, ən dağıdıcı sunami 

dalğaları və s.  

 Dünyanın digər okeanlarından 

fərqli olaraq Sakit okean sahillərinə 

Amazonka, Konqo kimi çaylar 

tökülmür. Sakit okeanda həmçinin 

Hind okeanında Qırmızı dəniz, 
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Atlantik okeanında Aralıq dənizi kimi yüksək duzlu aralıq sular yoxdur. 

Sakit okeana 20-dən artıq dəniz aiddir. Onlar suppoliar və ekvatorial 

enliklərdə yerləşir. Sakit okeanın digərlərndən fərqləndirən buradakı 

adaların “10000-ə ədər” çoxluğudur. Bu adaların ümumi sahəsi 1.26mln 

km
2
-dir. Adalar əsasən okeanın qərbində yerləşərək bir neçə geniş 

arxipelaqlar əmələ gətirir. Sakit okean adaları arasında bir neçə tipi 

fərqləndirmək olar. Daha çox tektonik, vulkanik, mərcan, o cümlədən 

Atollar xarakterkdir. Adalar əsasən hamar və çox hündür olamayan 

sualtı sıra dağlarının yuxarı hissələridir. Onların ölçüləri bir neçə km
2
-

lərlədir. Su səthindən hündürlükləri 3-4km sualtı hissə isə 3-5min 

metrdir. Adalarda əsasən kakos palmaları, panduslar və s. bitkilər bitir.  

 Avstraliya sahillərinin şərqi ilə 2200km uzunluğundakı Böyük 

Sədd rifi əvəzolunmaz təbii yaranışdır. Bu başdan-başa rift deyil çox 

mürəkkəb və ayrı-ayrı böyük-kiçik riftlər zəncirindən əmələ gəlmişdir. 

Bəzi riftlər su altında gizlənmiş, bəziləri isə mərcan adacıqları şəklində 

üzə çıxır. 

 Sakit okeanın relyefi- alimlər tərəfindən Sakit okeanın  dibi dünya 

okeanlarının dibi kimi ilk baxışda yüksəklik və çökəkliyi olmayan 

hamar səth kimi hesab edilirdi. Hal-hazırda isə məlum olmuşdur ki, 

Sakit okeanın dib relyefi qurunun relyefindən daha mürəkkəbdir. Sakit 

okeanın dibi tekteonik aktivliyi, mürəkkəb quruluşu relyeflərin 

kəsişməsi və bununla da bir neçə əsas morfostruktur elementlərinin 

ayrılması ilə fərqlənir. 

 Şelf- az sulu materik ətəyi zolaqdır. Bu nisbətən hamar pillə olub 

açıq okean sahəsinə doğru az mailli sahələrdir. Şelfin dərinliyi əsasən 

100-200m bəzi rayonlarda isə daha dərindir. Şelfin ümumi sahəsi 
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okeanın ümumi sahəsinin təqribən 1.7 faizinə bərabərdir. Digər 

okeanlarla müqayisədə Sakit okeanda şelf az inkişaf etmişdir. Daha 

geniş şelflər Asiya, Avstraliya dənizləri sahilləri və Berinq dənizindədir. 

Şimali və Cənubi Amerika həmçinin Antraktida sahillərində isə ensiz 

şelflərdir.  

Materik yamacı- materikin sualtı hissəsinin okean üzərinə kəskin 

çıxan hissəsidir. Meyillilik orta hesabla 3-7, lakin bəzi yerlərdə 20-30 

dərəcəyə çatır. Sakit okeanın materik yamacları müxtəlifdir. Şimali və 

Cənubi Amerika yamacları üçün xarakterik olan xüsusiyyət onların 

kəskin meyilliliyinin və dərinliklərinin çox olmasıdır.  

 Okean yatağı- okeanın 4000-4500m dərinliyində yerləşərək onun 

sahəsinin 62.6 faizini tutur. Okean yatağı dib relyefinə görə müxtəlif 

olur. Okean çoxsaylı qalxma-enmə və çökəkliklərdən ibarətdir. Sakit 

okeanın ən dərin çökəklikləri onun mərkəzi deyil, periferik rayonlarında 

yerləşir. Bu da onun dib relyefinin xarakterik xüsusiyyətidir. Digər 

okeanlarda olduğu kimi Sakit okeanda da meredian istiqamətində 

yerləşən orta okean sıra dağları zəncirvari şəkildə aydın müşahidə edilir. 

Onun hündürlüyü 1-2.5km eni isə 2-3km qədərdir. Bu sıra dağlar 

okeanın merdianal xəttindən bir qədər şərqə yerləşməklə praktiki olaraq 

bütün okean boyu uzanır. Sakit okeanın orta sıra dağları bir neçə 

hissədən; Cənubi-Sakit okean, Şərqi-Sakit okean hündürlükləri, Qorda, 

Xuan-de-Fuka, Eksplouder sıra dağları və iki yan qollardan – Çili və 

Qalapaqosdan ibarətdir.  

 Okeanın dibində nəhəng orta okean sıra dağları ilə yanaşı bir qədər 

kiçik amma hamar təpəli dağlar da nəzərə çarpan dağlar da yerləşir. Bu 

dağları fransız alimi Qyüyo kəşf edərək öz adı ilə adlandırmışdır. Ingilis 
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dilində bu “Qayot” deyə adlandırılır. Qayotların elmi yazılışını alim 

Xess vermişdir. O, göstərmişdir ki, qayotlar əvvəllər adalar halında 

olmuş sonralar 1-2km-ə qədər dərinliyə enmişlər. Okeanın bir sıra 

rayonlarında qayotlara təsadüf edilir, lakin onların hamısı hələlik elmə 

məlum deyil. Heç kim tərəfindən kəşf edilməmiş və xəritələrdə 

göstərilməmiş qayotların tapılması böyük uğurdur. Rusiya Elmlər 

Akademiyasının Okeonologiya İnstitutunun ekspedisiyası 1984-cü ilin 

sonlarında Magellan dağlar sistemində Şərqi Magellan çökəkliyində 

yerləşən qayotu kəşf etdi. Bu qayot okeanologiya institutunun adı ilə 

adlandırıldı. Sakit okeanın bir sıra rayonlarında özünəməxsus yaranışlara 

rast gəlinir. Bunlardan biri hidroterminal mənşəli nəhəng qüllələrdir. 

Onların hündürlüyü bir neçə 10m-lə kütləsi isə bir neçə 100 tona çatır. 

Okeanalogiya institutunun ekspedisiyası Kaliforniya körfəzinin 

Quaymas çökəkliyinin dibində çoxlu sayda qüllələr qeydə almışdır. 

Digər qurğular-okeanın dibində borular qara su fantanı buraxır. Onlar 

“Qara siqaretçəkənlər” adlandırılır. Ağ su fantanı vuran “Ağ 

siqaretçəkənlər” də vardır. Bu qeyri adi borular Sakit okeanın Qalapaqos 

adaları rayonunda qeydə alınmışdır. Sakit okeanın dibində vulkanlara 

daha geniş yerlərdə rast gəlinir. Bunlar sualtı vulkanizmin müasir vahid 

zonasını təşkil edir. Vulkan püskürmələri zamanı bəzən adalar yaranır 

ki, bunların da çoxunun ömrünün az olması ilə seçilir. Bunun əsas 

səbəbi isə onların okean suları ilə yuyulmasıdır.  

Okean dibinin qalxması ilə yanaşı ölçü və formalarına görə 

müxtəlif olan dərinliklər də mövcuddur. Sahil kənarındakı dəniz 

çökəkliklərində  açıq okean rayonlarında da belə ərazilərə rast gəlmək 

mümkündür. Okean dibi relyefinin özünəməxsus formalarından biri də 
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dərin sulu novlardır. Adətən bunlar dar və uzun qurşaqvari 

depresiyalardır. Novların eni 1-3km-dən 10km-lərə qədər, uzunluğu isə 

100km-lərlədir. Novlar okean dibi sahəsinin az bir hissəsini tutsa da 

təkcə geoloqların deyil, hidroloqların da diqqətini çox cəlb edir. Belə ki, 

bu novlarda hidroloji və bioloji proseslərin inkişafı üçün xüsusi şərait 

yaranır.  

Geoloji quruluş- Sakit okeanda çöküntülərin yerləşməsinin 

fərqləndirici xüsusiyyətləri xüsusilə də şimal yarımkürəsində qırmızı, 

dərin su gillərinin yayılmasıdır. Bu okeanın şimal hissəsinin daha dərin 

olması ilə əlaqədardır. Burada əsasən okeanın dərinliyi 5km, şimal-qərb 

və şimal-şərq çökəkliklərində isə hətta dərinliyin 6km-dən artıq 

olmasıdır. Okeanın cənub hissəsi və həmçinin şimal-qərb və şimal-şərq 

çökəkliyinin bəzi hissələrində palaqanit qırmızı gillər geniş yayılmışdır. 

Bu maddələr əsasən vulkanogen materiallardır ki, bunlar da kimyəvi 

dəyişikliklər nəticəsində əmələ gəlir. Yalnız Sakit okeanda kremnist 

diatomavik çöküntülərin iki qurşağı vardır. Bunlardan biri okeanın 

cənub yarımkürəsində, digəri isə okeanın  şimal yarımkürəsindədir. 

Okeanın cənub-qərb hissəsində okean dibi sahəsinin geniş hissəsini 

mərcan çöküntüləri tutur. Sakit okean üçün xüsusilə də ekvatordan 

cənuba tabaşir çöküntülərinin yayılması xarakterikdir. Şimal 

yarımkürəsində əsasən buna(tabaşir çöküntülərinə) sıra dağların üst 

hissələrində rast gəlinir. Sakt okean həmçinin xüsusilə də şimal və 

okeanın ən dərin sulu hissəsində eləcə də Peruan və cənub 

çökəkliklərində də dəmir marqans qarışıqlı çöküntülərin daha çox 

yayılması ilə fərqlənir. Çöküntü qatı nadir hallarda 1 km-i keçir. 
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Çökəkliklərin daha dərin hissələrində 100-200m-i, ekvatorial qurşaqda 

isə 500-600m-i keçmir.  

Sakit okeanın iqlimi-Sakit okean şimaldan cənuba doğru böyük bir 

məsafədə yerləşməsi iqlimin müxtəlif olmasına səbəb olmuşdur. Sakit 

okean üzərində daimi olaraq 2 suptropik yüksək təzyiq sahəsi vardır. 

Bunlar Şimali Sakit okean(Havay) və Cənubi Sakit okean maksimumu, 

bundan əlavə okeanda 2 alçaq təzyiq sahəsi; orta enliklərdə Aleut 

minimumu, yüksək enliklərdə isə Antarktika aşağı təzyiq dairəsi. Bu iki 

sahədən həm şimala, həm də cənuba doğru havanın təzyiqi yenidən 

yüksəlir. Atmosfer təzyiqinin belə bölünməsi okean və quru sahillərində 

külək şəraitini formalaşdırır. Okeanın qərb hissəsi üçün mussonlar 

xarakterikdir. Quru və okean üzərində havanın maksimal temperatur 

fərqi olan ərazilərdə mussonlar daha aydın nəzərə çarpır. Qış dövründə 

okeanın şimal-qərb hissəsində san\15m orta sürətlə şimal və şimal-qərb 

küləkləri üstünlük təşkil edirlər ki, bunlara da qış mussonları deyilir. Bu 

dövrdə cənub-şərq rayonlarında san\7-10m orta sürətlə əsasən cənub və 

cənub-qərb küləkləri əsir. Yayda okeanın şimal-qərb hissəsində san\5m 

orta sürətlə əsən cənub küləkləri üstünlük təşkil edir. Okeanın şimal-

şərqində isə san\5m sürətlə dəyişkən küləklər əsir. 

Tropik enliklərdə istiqamət və sürətini dəyişməyən passatlar əsas 

yer tutur. Okeanın qərb hissəsində şimal-şərq passatları, cənubda isə 

cənub-şərq passatları əsir. Passat küləklərinin orta sürəti qışda san\6-8m, 

yayda isə san\5-7m olur. Bəzi enliklərdə istiqamətinə görə qeyri sabit 

olan və sürəti san\16m tez-tez təkrarlanan qasırğa küləkləri ilə 

xarakterizə olunur. Belə küləklərin maksimal sürəti bəzən san\45m-ə 
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çatır. Antarktik rayonlar yaxınlığında orta sürəti san\8-9.5m olan qərb 

küləkləri üstünlük təşkil edir.  

Tropiklərdə mütəmadi olaraq tayfunlar əmələ gəlir. Tayfun 

daxilində qasırğa küləklərinin san\100m əsdiyi siklonlardır. Tayfunların 

diametri 200-1800km-ə qədər olur. Tayfunlar əsasən şimal 

yarımkürəsində iyul-oktyabr aylarında əmələ gəlir. Cənub 

yarımkürəsində isə tayfunlar nadir hallarda müşahidə edilir. Tayfunlar 

sahilyanı ərazilər üçün təbii fəlakətlərdir.  

Sakit okean üzərində havanın temperaturu şimal və cənub qütb 

rayonlarından ekvatora doğru getdikcə yüksəlir. Ekvatorial tropik 

zonada havanın temperaturu bütün il boyu  demək olar ki, sabit qalaraq 

27-29 dərəcə səviyyəsində dayanır. Qeri tropik sahələr üçün hava 

temperaturunun zonalar üzrə bölgüsü xarakterikdir. Ən aşağı hava 

temperaturu Antiarktika rayonlarında -39- -35
0
S müşahidə olunur. 

Okeanın şimal-qərb hissəsində havanın orta aylıq temperaturu -20- -

22
0
S-dir. Hava temperaturunun mövsümi dəyişiklikləri şimal və cənub 

yarımkürələrinin bəzi enliklərində aydın əks olunur.  

Okean suları- sakit okean yer üzünün ən isti okeanıdır. Suyun orta 

temperaturu okean səthində 19
0
S-yə çatır ki, bu da Atlantik və Hind 

okeanlarından 2
0
S yüksəkdir. Bu onunla izah olunur ki, Sakit okean 

səthinə düşən günəş enerjisi daha çoxdur. Şimal buzlu okeanın soyuq 

suları isə dar Berinq boğazından az miqdarda daxil olur. Okean səthində 

suyun temperaturu Oxot və Berinq dənizlərinin səthindəki mənfi 1.85
0
S-

dən ekvatora doğru +29
0
S-yə qədər dəyişir. Hər iki yarımkürənin  bəlli 

enliklərində su səthinin temperaturu zonalar üzrə bölünür. 20
0
ş.e. və 

20
0
c.e. arasında suyun temperaturu 25-30

0
S-yə qədər dəyişir, 20

0
ş.e.-dən 
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şimala və 20
0
c.e.-dən cənuba isə havanın temperaturu 25

0
S-dən 0

0
S-yə 

qədər aşağı düşür. Suyun temperaturu ekvatordan qütblərə doğru 

dəyişdiyi kimi onun səthindən dibə doğru da dəyişir. Okean səthindən  

300m dərinliyə qədər üst qatlarda bu daha aydın hiss olunur(temperatur 

dəyişməsi). Aşağı qatlarda 400m-ə qədər suyun temperaturu 15
0
S, 

600m-ə qədərdə 10
0
S, 800m-ə qədərdə isə 5

0
S-dir. 1000m-dən aşağı 

okeanın dibinə qədər suyun temperaturu 4
0
S-dən 1.5-2

0
S-yə qədər azalır. 

Yalnız Antiarktika ətrafı suları rayonlarında temperatur -1.5- -1.6
0
S-yə 

bərabərdir.bütün okean sularının orta duzluluğu 34.5‰, su səthində isə 

34.6‰-dir . Duzluluq tropiklərdə daha çoxdur. Belə ki, 20-30
0
ş.e. 

35.5‰, 10-23
0
c.e. isə 36.5‰-dir. Ekvatorial rayonlarda duzluluq daha 

çox yağıntı düşmə səbəbindən azdır.  

Su səthindən dərinliyə doğru duzluluq 50-75m-ə qədər az dəyişilir. 

Sonra isə bəzi rayonlarda daha duzlu su axıntıları səbəbindən duzluluq 

dərəcəsi artaraq 100m-ə qədər dərinlikdə maksimuma çatır. Şirin su 

axınlarının olduğu rayonlarda isə 300-400m dərinlikdə duzluluq azalır. 

Hər yerdə 1000-1500m dərinlikdən okean dibinə qədər suyun duzluluğu 

çox az dəyişilir. Su səthindəki axıntılar ümumilikdə hakim küləklərə 

uyğun olaraq okeandakı dairəvi hərəkəti xarakterizə edir. Bu hərəkətlər 

saat əqrəbi və onun əksi istiqamətdə baş verir. Bunlardan ən irisi 2 

subtropik antisiklon dairəvi hərəkətdir.  

Şimal subtropik şimal passatından, cənub subtropik isə güclü 

cənub axınlarından əmələ gəlir. Okeanın cənubunda qərb küləkləri axını 

keçir. Bu axınlar Hind okeanından Dreyk boğazına kimi  keçir. Axının 

şimal sərhəddi təqribən 40
0
 c.e. paraleli üzrə, cənub sərhəddi isə 55-60

0
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c.enliklərindən keçir. Cənubi Amerikaya yaxınlaşdıqca qərb küləkləri 

axını 50
0
 c.e. paraleli ətrafında iki qola ayrılır:  

1.Çili və Peru sahilləri ilə soyuq Peru axınını əmələ gətirir.  

2.Dreyk boğazından Atlantik okeanına doğru gedir.  

Sakit okeanın ümumi harizontal dövriyyəsi sistemində Kurosio 

axını əhəmiyyətli rol oynayır. Bu axın Tayvanın cənubundan başlayaraq 

şimal-şərqə doğru gedir. Kurosio axının eni 170km, dərinliyi şaquli 

istiqamətdə 700m-dir. Axının okean səthində sürəti san\30-70sm-dir. 

Dərinə getdikcə sürət azalaraq axının aşağı sərhəddində san\10sm-a 

yaxınlaşır. Kurosio axını burulğanların əmələ gəlməsi proseslərinə yaxşı 

şərait yaradır. Axından sağda antisiklon burulğanlar formalaşır, solunda 

isə siklon burulğanları əmələ gəlir. Bu proses antisiklonlarda suyun 

aşağı düşməsi, siklonlarda isə suyun qalxması ilə müşayət olunur. 

Siklonik burulğanlardan fərqli olaraq antisiklon burulğanları daha geniş 

və dərindir. Antisiklon burulğanlarda üfüqi vəziyyətdə 500m-ə qədər, 

siklonik burulğanlarda isə 100m-ə qədəri əhatə edir. 

Əl-Ninyu  axını okean miqyasında böyük olmasa da cənubi 

Amerikanın şimal-qərb sahillərində yerləşir. Bu axın Panama 

körfəsindən Kalumbiya, Ekvador və Peru sahillərinə qədər uzanır. Axın 

bəzən Çili sahillərinə qədər gedib çatır. Bu axın özünəməxsusluğu ilə 

seçilir onun isti suları təqribən 7 ildən bir intervalı ilə böyük miqdarda 

axıntı halında soyuq Peru axınını örtərək onu sahillərdən açıq okeana 

doğru sıxışdırır. Bu okeanoloji proses insanların həyatına çox mənfi təsir 

göstərir. Suyun 10-14 
0
 S istiləşməsi nəticəsində balıqlar sahillərdən 

uzaqlaşır, bunun nəticəsində balıqçılar müflisləşir, həmin balıqlarla 

qidalanan quşlar kütləvi halda qırılır, Ekvador və Peruda hava şəraiti 
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kəskin pisləşir. Həmin ərazilərdə göclü yağışlar yağır bu da fəlakətli 

daşqınların baş verməsinə səbəb olur.  

Əl-Ninyu adətən  qışın başlanğıcında yeni il ərəfəsində aktivləşir 

yarım ilə qədər fəaliyyət göstərir. Buradan  da  axın öz adını götürür və 

ispanca mənası “Yeni doğulan”, “Körpə” deməkdir. 1982-ci ildə bu axın 

həmişəkimdən daha çox davam edərək növbəti ilə keçmişdir. Bu zaman 

axın Çilinin mərkəzi hissələrinə qədər gedib  çıxmışdır. Həmin il Peru 

sahillərində dəniz səthinin orta temperaturu 8 ay (noyabr-iyul) ərzində 

çoxillik orta temperatur səviyyəsindən 8-10
0
 S yüksək olmuşdur. 

Bununla da kiçik Əl-Nyunyu axını təkcə yerli deyil, qlobal atmosfer 

proseslərinə təsir edir.  

Sakit okeanın ekvatorial hissəsində su dövriyyəsinin xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri də burada iri su səthi altı əks axınların mövcud 

olmasıdır(səthdə bir su altında digər əks axın). Belə axınlar 1952-ci ildə 

Amerikan tədqiqatçısı Kromvel tərəfindən kəşf edilmiş və ölümündən 

sonra onun adı ilə adlandırılmışdır. Kromvelin ekvatorial su səthi altı 

əks axınları qərbdən-şərqə doğru Sakit okeanı kəsərək kontinentdən-

kontinentə çatır. Bu Sakit okeanın ən uzun axınıdır. Axının eni 300mil- 

yaxın olmaqla ekvarora nisbətən simmetrik güclü axındır.  

Kromvel axını yuxarıdan cənub passatları axını ilə örtülür. 

Buzaman o axına nisbətən əks axın kimi meydana çıxır.  Kromvel 

axınının cənub sərhəddi dəqiq müəyyən edilməmişdir. Sakit okeanda 

daha güclü qasırğalar 40-45
0
 ş.e. ilə  40-60

0
 c.e. arasında əmələ gəlir . 

qış fəslində bu ərazilərdə dalğaların orta hündürlüyü 2-2.5m-ə bəzən 10-

12m-ə, hətta 15-20m-ə çatır. 25.9m hündürlüyündə dalğalar da qeydə 

alınmışdır.  
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Sakit okeanda buzlaqlara okeanın Antarktik ətrafı sahələrdə rast 

gəlinir. Şimali Sakit okean sahillərində isə buzlara sentyabr-oktyabr 

aylarından iyun ayına kimi rast gəlinir. Antarktika rayonlarında böyük 

buz kütlələri bütün il boyu müşahidə olunur. Bu rayonun xarakterik 

xüsusiyyəti çoxlu sayda aysberqlərin olmasıdır.  

Sakit okeanda da Bermud üçbucağı kimi bir sahə  vardır. Bu rayon 

Filippin adalarından şimalda Yaponiya ilə Quam adaları arasında 

yerləşir. Həmin rayon Şeytan dənizi adlandırılır. Burada çoxlu sayda 

gəmilər batmış, hava sahəsində isə bir çox təyyarələr yoxa çıxmışdır. 

Həmin rayonun sirlərini öyrənmək üçün Yaponiya hökuməti xüsusi 

tədqiqat komissiyasını yaratmış və tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, gəmi və təyyarələrin sirli məhvi həmin enliklərdə baş 

verən güclü qasırğa, tayfun və siklonların nəticəsidir. Gəmilərin məhv 

olma səbəblərindən biri də gəmilərin adalara yaxın ərazidə hərəkəti, 

sualtı vulkanların püskürməsi ola bilər. 

Sakit okeanda canlı həyat- Sakit okean dünya okeanının yarısını 

təşkil edir və onun bütün iqlim zolaqlarını əhatə edir. Bu da zəngin və 

müxtəlif orqanizmlərin yaşayışı üçün zəmin yaradır. Sakit okeanda 

dəniz orqanizmləri üçün bipolyar yerləşmə xarakterikdir. 

Fitoplankton başlıca olaraq 1300 adda peridiney və diatomeydən 

ibarətdir. Qalan fitoplanktona 60 növ aiddir. Suyun intensiv dəyişdiyi və 

subpolyar siklonların əhatə etdiyi sahələrdə suyun səthi yeməli duzlarla 

zəngin olur. Fitoplanktonlarla zəngin sahə şərqi ekvatorial rayondur. 

Bunların yaşadığı digər regioan Antarktika sularıdır.  
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Zooplanktonlarla zəngin və kasıb sahələr fitoplanktonlarla üst-üstə 

düşür. Sakit okeanda zooplanktonların 3  çoxsaylı sahələri vardır. Bunlar 

aşağıdakılardır: 

1.Şimal barial              

         2.Ekvatorial   

         3.Antarktik 

Iki az məhsuldar sahə isə şimal və cənub subtropikləridir. Sakit 

okeanın açıq sularının şimal və cənub subtrapiklərində zooplanktonların 

biokütləsi çox aşağıdır. Okean sularının səthi və dərinliklərində 

planktonların miqdarı az-çox daimidir. 3000-5000m dərinlikdə 

planktonların biokütləsi və sayı çox aşağıdır. Bu isə okeanda 

dərinliklərdə işıq axını və bitki kütləsinin zəif olması ilə əlaqədardır.  

Sakit okeanın şimal-qərb və şimal-şərq rayonları üçün kreska, mintay, 

navaqa, paltus, dəniz atı və s. balıq növləri xarakterikdir. Bu sahələrin 

subtropik sularında tuns, akula, skat, uçan balıqlar yaşayırlar. Okanın 

cənub-şərqində ən çox saylı balıq növü olan peruan ançoulsu yaşayır.  

Batial bentalın sonuncu bioloji zonasıdır. Abisialdan aşağıda 

yerləşməklə okean dibi sahəsinin 80 %-ni  tutur.  Okeanın 6000m-dən 

dərin olan sahələrdə ultraabisial zona yerləşir.  8500m-dən dərinliklərdə 

isə 45 növ canlı yaşayır ki, bunların da 70 %-i endemiklərdir. Rayonlar 

sahil zolaqından uzaqlaşdıqca bentosun biokütləsi azalır. Batial bentosun 

1500m-dən dərinlikdə orta biokütləsi 20q\m
3
 təşkil edir.  

Sakit okeanın şimal-şərq hissəsində abisialda 100-120mil sahildən 

kənarda və 4000m dərinlikdə bentosun biokütləsi 3.5q\m
3
-dır. Sahildən 

600mil məsafədə isə bu göstərici 0.5q\m
3
 təşkil edir. 



 14 

Sakit okeandakı canlıların əsas xüsusiyyətlərindən biri növ 

tərkibinin endemik və relikt növlü olmasıdır. Bu isə okeanın keçmiş 

geoloji dövrlərdə formalaşması və müasir coğrafi mövqeyi ilə 

əlaqədardır. 

Yuxarıda qeyd edilən növlərdən başqa Sakit okeanda dəniz şirləri, 

dəniz ilanları, pinqivinlər, dəniz bağaları və s. yaşayır. Bu canlılar dəniz 

səthi sularında ovlansalar da onlardan bəziləri 2000m dərinliyə baş vura 

bilirlər.  

Sakit okean fauna və florasının zəngin olması bu okeanın 

gələcəkdə insanların istifadəsində nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını bir 

daha sübut edir. Lakin insanların okeana baxışı fərqlidir. Belə ki, kasıb 

ölkələrdən çox güclü ölkələr okeanın çirklənməsində iştirak edirlər. 

Nəzərə alsaq ki belə çirklənmələr okeanda atom silahlarının sınaqları 

şəklindədir. Buradan isə vəziyyətin nə dərəcədə acınacaqlı olması 

hamıya aşkar olar. Bu sınaqlar zamanı okeanda suyun fiziki xassəsinin 

dəyişməsi ilə yanaşı canlılarda mutasiya prosesinin sürətlənməsinə təkan 

vermiş olur. 

 

 

 


