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Üç yarımkürədə yerləşən Hind okeanı Dünya okeanları arasında 

 öz spessifik xüsusiyyətləri relyef, geoloji quruluş, bitki və heyvanlar 

aləmi ilə seçilir. Hind okeanının adı okeanın sahilində yaşayan hind 

xalqının adından götürülmüşdür. Okeanın öyrənilməsi hələ qədim 

dövrlərdən burada səyahətə çıxan Misir, Finikya və Hind xalqları 

tərəfindən aparılmışdır, lakin o vaxtlar yalnız səyahətlər, yeni ticarət 

əlaqələrinin qurulması əsas məqsəd idi. Okeanda tədqiqatların əsaslı 

sürətdə aparılması və tədqiqində yolları buradan keçən  Avropa 

səyyahlarının böyük xidmətləri olmuşdur. Belə səyyahlardan   C. Kuk,  

Abel Tasman  Vasko-Da-Qama və başqalarını misal göstərmək olar. 

Məhz okeanın dərinliyi və suyun xassələrinin öyrənilməsi ilk dəfə  Cems 

Kuk məşğul olmuşdur. Okeanda ən böyük tədqiqat işlərini XIX əsrin 

sonunda ingilis gəmisi “Çellencer” ilə aparmışdır. Müasir dövrümüzdə 

isə belə tədqiqatlar həm güclü kadrlarla, həm də maddi-texniki baza ilə 

təmin olunmuş gəmilərlə aparılır. Belə gəmilər kosmik gəmilərlə əlaqə 

yaradaraq müştərək işləyir və daha dəqiq məlumatlar əldə edirlər. 

Okanda ABŞ, İngiltərə, Rusiya və başqa ölkələr öz tədqiqat işlərini 

davam etdirirlər. 



Hind okeanı sahəsinin böyüklüyünə görə dünya okeanları arasında 

3-cü yerdə durur. Onun sahəsi 75mln.km
2
-dir(Bəzi mənbələrdə bu 

rəqəm 90 mln.km
2
 göstərilir) və dünya okeanının təqribən 20 faizini 

tutur. Onun  suyunun həcmi isə təqribən 282mln km
3
-təşkil edir. 

Okeanın sərhədləri qərbdən; Atlantik okeanı və Afrika materiki ilə, 

şimalda; Avrasiya, şərqdən; Cənub-şərqi Asiya, Zond adaları və 

Avstraliya materikinin qərbindən, cənubdan; Antraktida ilə sərhədlərə 

malikdir. Okeanın sərhədləri materiklərin sahil xətləri ilə üst-üstə düşür. 

Onu Atlantik okeanından iynə burnu və onun davamı 20 dərəcə şərq 

uzunluğu, Sakit okeanı ilə isə 147 şərq uzunluğu ayırır. Okeanın 

Afrikadan Avstraliyaya qədər olan məsafə 10000km təşkil edir. Onun ən 

şimal yeri İran körfəzində təqribən 30 dərəcə şimal enliyindən keçir. 

Okeanda yerləşən adalardan Madaqaskar, Kamor, Seyşel, Maldiv 

və s. yarmadalardan Ərəbistan, Hindistan, Somali və s. dənizlərdən 

Andaman, Timor, Arafur, körfəzlərdən Böyük Avstraliya  və Benqal 

körfəzlərini, boğazlardan Babül Məndəb və Mozambik, kanallardan isə 

Süveyş kanalını misal göstərmək olar. 

 Aparılmış araşdırmalar nəticəsində okeanın cənub hissəsinin 

hidroloji xüsusiyyətlərinin fərqlənməsi burada “Cənub okeanı” yaxud 

“Antraktida okeanı” kimi beşinci okeanın olması qeyd edilmişdir (IHO 

International Hydrographic Organisation 2000-ci il). Bu okeanın  

sərhədləri 60 dərəcə cənub enliyindən hesablanır. Lakin bizim ölkədə 

dünya okeanının 5 hissəyə ayrılması prinsipi mənbələrdə hələ öz əksini 

tapmamışdır. Orta məktəb dərsliklərində (7 və 10 sinif dərslikləri) və ali 

məktəb kitablarında(okeonologiya) hələ də 4 okean kimi 

götürülməkdədir. 



Hind okeanının relyefi 

Hind okeanının formalaşması  Hondvananın dağılması nəticəsində 

baş vermişdir. Bu prosesin baş verməsi  isə tabaşir və yura dövrlərinin 

arasında olması təxmin olunur.  Həmin dövrlərdə Dekan və Afrikanın 

Antraktida və Avstraliyadan ayrılması baş verir daha sonra isə 

Avstraliya Antraktidadan ayrılmışdır. Qeyd etdiyimiz bu hadisələr 

təqribən 50 mln. il əvvəl baş 

vermişdir.  

Relyefin mürəkkəbliyi sualtı 

sira dağlar, platolar, çökəkliklərin 

olması ilə əlaqədardır. Burada  

Radriges adaları rayonunda 

(Maskaren arxipelaqı) üç qat 

birləşmə baş berir ki,  bu da Y hərfini xatırladır. Burada Mərkəzi Hind, 

Qərbi Hind sualtı sıra dağları və həmçinin Avstraliya Antraktida 

qalxmaları yerləşir. Sıra dağları bir qayda olaraq okeanın bazalt dibini 3 

hissədə ayırır. Onların yüksəklikləri isə bir qayda olaraq sönmüş 

vulkanlardır.  Hind okeanın dibi tabaşir və ondan sonrakı dövrlərə aid 

çöküntülərlə örtülmüşdür ki, belə çöküntülərin qalınlığı bir neçə 100m-

dən 2-3km məsafədə olur. Okeanda ən dərin çokəklik Yava çökəkliyidir. 

Bu çökəkliyin uzunluğu 4500km, eni isə 29 km-dir. Ümumiyyətlə 

götürdükdə okeanın ən dərin yeri Zond çökəkliyi 7729m, orta dərinlik 

isə 3700m təşkil edir.(Bəzi mənbələrdə ən dərin yer 7450m və s kimi 

rəqəmlərə də rast gəlmək mümkündür)  

Hind okeanına axan çaylar xüsusilə də Hindistan ərazisindən 

böyük miqdarda çöküntü materialları gətirir. Bununla da Hind okeanı 

sahillərində çoxlu sayda deltalar yaranır. Okeanda mövcud adalar 



materik, vulkanik, mərcan tipli olmaqla 3 qurupa ayrılır(Madaqaskar, 

Sakotra, Andaman və Nikobar vulkanik tipli, mərcan tipli adalardan heç 

olmasa birini görüm özünüz tapa biləcəksiniz ☺ . ev tapşırığı). Onu da 

qeyd etməliyəm ki, okeanın cənubunda yerləşən Kargelan platosu da 

vulkanik mənşəlidir.  

Okeanın iqlimi- Digər okeanlarla müqayisədə şimaldan cənuba 

böyük məsafədə uzanmasa da iqlimində fərqlər mövcuddur. Bu fərqlər 

əsasən şərqdən qərbə doğru temperqturun azalması, cənubdan-şimala 

doğru isə artması ilə müşahidə olunur. Bəzən də bu qanunauyğunluq 

pozulur ki, buna da cərəyanlar öz təsirini göstərir. Əgər okeanın iqlim 

göstəricilərini təhlil etsək Hind okeanının iqlimi paralellər boyunca 

uzanan 4 iqlim qurşağına ayırmaq olar: 

Birinci - 10
0
 cənub enliyindən yuxarıda yerləşən sahil boyu 

siklonlarla yer dəyişən musson iqlimidir. Yay aylarında okean üzərində 

temperatur 28-32
0
, qış aylarında isə 18-22

0
 müşahidə olunur.  

Ikinci- bu zona passat zonası adlanır və 10-30
0
 cənub enlikləri 

arasında yerləşir. Bütün il boyu cənub-şərq küləkləri əsir. Küləyin sürəti 

iyun-sentyabr aylarında xüsusilə fərqlənir. Bu zonada orta illik 

temperatur 25
0
-yə qədər yüksəlir.  

Üçüncü- bu zona 30-45
0
 enliklər arasında yerləşir və suptropik 

enliklərə təsadüf edir. Burada temperatur yay aylarında 10-22
0
, qışda isə 

6-17
0
-yə qədər düşür.  

Dördüncü- bu zonaya 45
0
 və ondan cənubda yerləşən hissə aid 

edilir. Burada qış aylarında orta temperatur -16
0
-dən +6

0
-yə qədər, yay 

aylarında isə -4
0
-dən +10

0
-yə qədər dəyişir. 



Suyun fiziki vəziyyəti – 10
0
 ş.e. ilə 10

0
 c.e. arasındakı su sahəsi 

termik ekvator adlanır. Burada su səthinin temperaturu 28-29
0
 təşkil 

edir. Bu zonadan cənuba getdikcə temperatur aşağı düşür və Antraktida 

sahillərində -1
0
-yə qədər azalır. Yanvar-fevral aylarında sahil boyunca 

buzlaqlar əriyir və böyük buz kütlələri açıq okeana tərəf  hərkət  edir. 

Şimalda suyun temperaturunun xarakteristikasını musson hava 

kütlələri müəyyən edir. Yay vaxtlarında burada temperatur 

anomaliyaları müşahidə olunur. Okeanın eyni enliklərində yerləşən 

məntəqələr arasında müəyyən temperatur fərqi meydana çıxır. Bu zaman 

Somali axınları suyun temperaturunu 21-23
0
-yə qədər soyudur ki, 

okeanın şərqində bu göstərici 28
0
 təşkil edir. Ən yüksək temperatur 

göstəricisi Qırmızı dənizdə qeydə alınmışdır(30
0
).  

 Okeanın şimaldan cənuba olan məsafəsi, okean axınları, çayların 

şirin su gətirmələri kimi faktorlar okeanda duzluluğun paylanmasında da 

öz təsirini göstərmişdir. Okeanın orta duzluluğu 34,8‰-təşkil edir. Ən 

çox duzluluq İran körfəzi sahillərində və Qırmızı dəniz olan hissədə 

müşahidə edilir. Belə duzluluq həddinin yüksək olamsı bu ərazilərdə 

buxarlanmanın çox və şirin su kütlələrinin ya az miqdarda okeana axımı 

ya da ümumiyyətlə axmamasıdır. 

Hind okeanının fauna və florası çox zəngindir. Burada qırmızı, 

yaşıl su bitkilərin aləmidir. Burada olan zooplanktonların tipik 

nümayəndələri xərçənglər, sifonaforlar və qanadlı malyuskalardır. 

Balıqlar isə əsasən böyük ağızlı, iti dişli, işıq saçan, balıq-tutuquşular, 

balıq-cərrahlar, uçan balıqlar və zəhərli qanadlı balıqlardır.  

Burada yaşayan endemik növlərə isə dəniz ilanları və dyuqanlar 

aiddir. Hind okeanı sularının əsas hissəsi tropik və ekvatorial qurşaqda 



yerləşir. Tropik sularda çoxsaylı kobllalar yaşayır ki, bunlar da digər 

orqanizmlərlə birlikdə mərcan adaları yaradırlar. Karolla riftlərində 

müxtəlif heyvanlar yaşayır; molyuska, krab, iynədərili və s. balıqlar 

yaşayır. Bu sularda yaşayan molyuska və meduzaların ölçülərinin 

qalınlıqları bəzən 1m-i aşır.(yaratdığı təpələr) Hind okeanının çoxsaylı 

balıqlardan əsasları xəmsə, uçan balıq, tuneç və akuladır. Bəzən dəniz 

bağalarına, duqan, tülen, delfin və s. balinakimilərə də rast gəlinir.Hind 

okeanında yaşayan quşlardan freqat-quşlar, albatroslar və Antraktida 

pinqvinləridir.  

Hind okeanında balıqçılıq təsərrüfatı digər okeanlardan fərqlənir. 

Belə ki, okeanı digər okeanlarla müqayisə edildikdə bu təsərrüfatın çox 

da yüksək inkişaf etmədiyi aydın olur. Hind okeanı dünya okeanı üzrə 

balıq ovunun cəmi 5 faizini əhatə edir ki, bu da çox kiçik rəqəmdir. 

Okeanın nəqliyyat yolları Fars körfəzindən Hindistana, İndoneziya, 

Çinə və Yaponiyaya olan marşurtlardır. Müxtəlif məhsulların daşınması 

Süveyş kanalı ilə Hind okeanı Atlantik okeanla əlaqəni təmin edir. 

Faydalı qazıntılardan əsasını okeanda neft və qaz təşkil edir. 

Onların yataqları İran körfəzi sahillərində, Hindistan yarmadasın 

sahillərində həmçinin İndoneziya sahillərində  (şelfdə) rast gəlinir. 

Mozambik, Madaqaskar, Seylon adaları sahillərində titan, qurğuşun və s. 

kimi bir sıra qiymətli metallar istismar olunur. Hindistan və Avstraliya 

sahillərində fosfarit yataqları var.  

Hind okeanı ərazisində ada ölkələrdən Madaqaskar, Kamor adaları, 

Seyşel, Maldivlər, Şri-Lanka, Mavriki kimi ölkələr yerləşir.  



Digər okeanlarda olduğu kimi Hind okeanında da ekoloji 

problemlər mövcuddur. Burada olan belə problemləri iki hissəyə 

ayırmaq olar: 

Birinci buraya təbii amillərin təsiri ilə okeanda olan ekoloji 

problemlər daxildir. Buz dağlarının cənuba irəliləməsi okeanda üzən 

gəmilərin fəaliyyətinə təsir etməsini göstərmək olar. Daha çox təsir edən 

çirklənmələrə mövcud vulkanların püskürməsi və zəlzələ kimi  

hadisələrdən suyun tərkibində olan istiləşmə və s.  daxil etmək olar.  

İkinci və ən əsası isə antropogen çirklənmədir. Belə çirklənmə 

təbbi çirklənmədən dəfələrlə çox olub okeana təhlükə yaradır. Biz artıq 

çirklənmənin okeanlarda hansı formalarda olduğunu qeyd etmişik. Hind 

okeanında bu tip çirklənmələr Atlantik okeanda olduğu kimi neft və neft 

məhsulları daşınması nəticəsində baş verir. Digər çirklənmələr isə gəmi 

qəzaları, neft quyularından süzülən neftin suyun üzərində qalması, 

gəmilərin səsi, radioaktiv çirklənmə və s. kimi aid edilə bilər. Sahildə 

yerləşən şəhərlərin kanalizasiya qurğularını çirkab sularını 

təmizlənmədən axıdılmasıdır.  

Sahildə yerləşən İEOÖ-lər demk olar ki hamısında bu vəziyyət 

çətindir. Maliyyə problemləri nəticəsində Somali kimi ölkələrdə 

quldurçuluq hadisələri Somali yarmadasının şərqindən yükdaşımanın 

həyata keçirilməsinə maneə törədir.  

 


