
 1 

ŞİMAL  BUZLU  OKEAN 

Plan: 

1.Umumi icmalı 

2.Relyefi  

3.Geoloji qruluşu 

4.İqlimi 

5.Suyun fiziki xassəsi 

6.Fauna və florası 

7.Faydalı qazıntıları 

8.Nəqliyyatı  

Okean ilk dəfə XVII əsrdə Alman xəritəsində Hiperbarik okeanı 

adı altında (ən şimalda yerləşən okean) ayrıca okean kimi göstərilmişdir. 

Lakin bəzi okeanoqraflar okeana Atlantik okeanının dənizlərindən biri 

kimi baxırlar. XVII əsrlərdə digər mənbələrdə okean Şimal okeanı adı 

altında da qeyd edilməyi məlumdur. Şimal Buzlu okeana müxtəlif adlar 

verilmişdir. Bunlardan Skif okeanı, Tatar Okeanı, Buzlu dəniz və s. kimi 

adları misal göstərmək olar.  

XVII-XVIII əsrlərdə rus xəritələrində Dəniz okeanı, Dəniz buzlu 

okean, Buzlu okean, Buzlu dəniz kimi adlardan istifadə edilmişdir. Rus 

dənizçisi admiral F.P. Litke XIX əsrin 20-ci illərində bu okeanı Şimal 

Buzlu okean adlandırmışdır. XIX əsrin ortalarında bu okeanı digər 

ölkələrdə daha çox Arktik okean kimi adlandırılmışdır. 27 iyun 1935-ci 

ildə SSRİ hökumətinin qərarı ilə Rusiyada XIX əsrin əvvəllərində 

istifadə edilmiş adla Şimal Buzlu okean kimi adlandırılmasına qərar 

verilmişdir.  
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Şimal  Buzlu okean (ing.  Arktik okean) ərazisinə görə dünyada ən 

kiçik okean sayılır. Okean Avrasiya ilə Şimali Amerika arasında 

yerləşir. Okeanın sahəsi 14mln. km
2
, orta dərinliyi 1225m, ən dərin yeri 

isə 5527m olmaqla Qrenlandiya dənizidir. Okeanın su həcmi isə 18mln. 

km
3
 təşkil edir. Dünya okeanının ümumi sahəsinin 4 faizdən bir qədər 

çoxunu təşkil edir.  

Okeanın Atlantik okeanı ilə sərhədləri Hudzon körfəzinin 

şimalından keçməklə sonra Devisov körfəzi, Qrenlandiya adası sahilləri, 

Bruster burnu, Danimarka körfəzi, İslandiya adasındakı Reydinupyur 

burnu, İslandiya sahilləri ilə Qerpir burnuna qədər sonra isə Farer adaları  

və 61
0
 ş.e. ilə sərhədlərdən keçir. Sakit okean ilə Berinq körfəzindəki 

xətt Dejniyov burnundan Prins Uels burnuna qədərdir. Okeanda dəniz 

körfəz və boğazların ümumi sahəsi 10,28mln.km
2
 təşkil edir. Okeanda 

Barens, Karsk, Laptevlər, Şimal Sibir dənizi, Vandeliya dənizi, 

Qrenlandiya və nörveç dənizləri vardır. Daxili dənizlərdən Ağ dəniz, 

Baffin dənizi, körfəzlərdən isə ən iri körfəzi olan Hudzon körfəzini 

göstərmək olar.  

Okeanda yerləşən adalar sayca Sakit okeandan geridə qalır. 

Adalarından ən böyüyü Qrenlandiya(2,1), ölçülərinə görə ikinci 

arxipelaq Kanada Arktika arxipelaqı bu okeanda yerləşir(1,3). 

Bunlardan başqa Elsmir, Viktoriya, Banks, Devon, Melvill, Şahzadə 

Uels, Şahzadə Patrik, Baterist, Novaya Zemlya, Şpispergen(Qərbi 

Şpispergen və Şimal-şərq torpağı ), Novosibrsk adaları və s misal 

göstərmək olar. 
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Sahilləri-Avrasiyanın qərbində sahillər əsasən yüksəkdir. Şərqdə 

deltavari və laqun, Kanada Arktika arxipelaqında əsasən alçaq və 

hamardır.  

Okean dibinin relyefi və geoloji quruluşu- Şimal Buzlu okeanın 

dibinin relyefinin böyük hissəsini (okean dibinin 45 faizdən çoxunu) 

şelflər və 70 faizə qədərini materik yamacı tutur. Elə buna görə də 

okeanın orta dərinliyinin digər okeanlarla müqayisədə azdır. 

Materiklərin tektonik strukturları okeanın sualtı hissəsində də davam 

edir; Şimali Amerika qədim platforması, Avropa platformasının 

İslandiiya qalxması, Baltik qalxanı ilə Qədim Rus platforması və 

bütövlüklə su altında yerləşən Qədim Barens platforması, Ural Novaya 

Zemlya qalxması, Qədim Sibir platforması və s. 

Şimal Buzlu okean fiziki coğrafi müxtəliflliyinə görə 3 geniş 

akvatoriyaya bölünür: 

1.Şimali Avropa hövzəsini- Barens dənizinin 80
0
 paraleli ilə 

Şpispergen və Qrenlandiya arasında yerləşir. 

2.Okeanın mərkəzi- hissəsini təşkil edən(Arktika)  dərin Arktika 

hövzəsi 

 3.Kanada hövzəsi-Kanada Arktika arxipelaqı, Hudzon  körfəzi və 

Baffin dənizi arasında yerləşən akvatoriyanı əmələ gətirir. 

1.Şimali Avropa hövzəsinin dib relyefinin əsasını Orta Atlantik 

silsiləsinin davamı təşkil edir. Reykyanes silsiləsinin davamında 

İslandiya rift zonası yerləşir. Bu rift zonası aktiv vulkanizm və 

hidrotermal fəaliyyətləri ilə xarakterizə olunur. Okeanın şimalında 

Kalbeynos sualtı sıra dağları davam edir. 72
0
 ş.e. ilə sıra dağlarını Xan-

Mayen parçalanma zonası kəsir. Mona sualtı sıra dağları şimal-şərq üzrə 
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davam etməklə 74
0
 ş. enliyini kəsənə qədər davam edir. Bu kəsişmədən 

sonra bu silsilə merdional istiqamətdə olmaqla Knipoviç sualtı silsiləsini 

əmələ gətirir. Bu dağların aşınması nəticəsində bu ərazilərdə sualtı 

İslandiya platosu yaranmışdır. 

Avropa subkontinentinin Skandinaviya yarmadası sahillərində 

qərbə doğru yaranan Vorinq platosu Norveç dənizinin dibini iki 

çökəkliyə ayırır. Burada maksimal dərinliyi 3970m olan Norveç və 

Lofotensk çökəklikləri yerləşir. Norveç çökəkliyinin dibi aşağı dağlıq 

relyefə malikdir. Norveç sualtı sıra dağları Norveç çökəkliyini iki 

hissəyə ayırır. Orta okean sıra dağlarından qərbə Qrenlandiya çüxuru 

yerləşir.  Qrenlandiya dənizinin maksimal dərinliyi olmaqla, həm də 

Şimal Buzlu okeanın ən dərin yeri sayılır(5527m). Qrenlandiya və 

Norveç şelflərinin dib relyefi buz relyefi xarakterikdir. 

2.Arktika hövzəsi Şimal Buzlu okeanın əsas hissəsi sayılır. 

Hövzəsinin yarıdan çoxunu şelf sahəsi təşkil edir. Bu sahə sahil 

dənizlərinin adı ilə Barens, Karsk, Laptev, Şimal-şərq Çukot, hissələrinə 

ayrılır. Barenz şelfinin geoloji strukturu paleozoy və mezozoyun 

şöküntü qalıqları təşkil edir.  

Arktika hövzəsinin abbisial hissəsini Kekkel orta okean silsiləsi 

tutur. Hekkel sıra dağları Lena düzənliyindən başlayıb Avrasiya 

materikinə paralel uzanaraq Laptevlər dənizində materikə dayanır. 

Şimali Qrenlandiyanın sualtı kənarlarından Laptevlər dənizinin materik 

sahillərinə qədər Lomonosov sıra dağları uzanır. Bu sıra dağların altında 

kontinental tipli süxurların yayılması təxmin edilir. Şərqi Sibir dənizinin 

sualtı kənarlarından Vrangel adalarına doğru və Kanada Arktika 

arxipelaqından Elsmir adasına qədər Mendeleyev sıra dağları uzanır. 
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Arktika hövzəsində həmçinin iki kənar plato Şpispergendən şimala 

Yarmak, Çukot dənizindən şimalda isə Çukot platosu yerləşir. Bunların 

hər ikisində materik tipli xüsusiyyətlər vardır. 

Avrasiyanın sualtı hissəsi ilə Hekkel sıra dağları arasında 

maksimal dərinlik 3975m olan Nansen çüxuru sayılır. Hekkel və 

Lomonosov sıra dağları arasında isə Amudsen çüxuru yerləşir(4485). 

Onu da qeyd etməliyəm ki, Şimal qütbü bu çüxurda yerləşir. Lomonosov 

və Mendeleyev sıra dağları arasında maksimal dərinliyi 4510m-dən artıq 

olan Makarov çüxuru tutur. Çüxurun cənuba doğru qalan hissəsini 

Padvodnik (Sualtı) çüxuru kimi ayırırlar. Makarov çüxurunun dibi 

dalğavari abbisial düzənliklərdən ibarətdir. Sahəsinə görə ən böyük olan 

Kanada çüxuru(3909m) Mendeleyev sıra dağlarından cənubda Çukot 

platosundan isə şərqə doğru yerləşir. Burada bütün süxurların alt qatında 

qranit təbəqəsi təşkil etmir.  

3.Kanada hövzəsi-bu hövzənin əsas hisəsini Kanada Arktika 

arxipelaqının boğazları təşkil edir. Bu boğazlarda maksimal dərinlik 

500m-i keçir. Dib relyefində çox geniş yayılmış buzlaq relyefi üstünlük 

təşkil edir. Bu ərazinin böyük hissəsi hal-hazırda da buzlaqlarla 

örtülüdür. Burda yerləşən Baffin dənizinin dərinliyi  2141m-ə malikdir. 

Hudzon körfəzinin də dib relyefi buzlaq mənşəlidir. 

Ümumiyyətlə relyefin formalaşmasında materiklər bilavasitə rol 

oynamışdır. Materiklərin sualtı yamacları və platformaların toqquşması 

və əksinə (ayrılması)ilə əlaqədar Şimal Buzlu okeanında böyük relyef 

formaları yaranmışdır. Müasir dövrdə də materiklərdən axan çaylar 

okeanda süxur qatının(şökmə) formalaşmasına az da olsa təsiredir. Belə 

ki, hər il okeana çaylar vasitəsilə 2mlrd. ton çöküntü qatı tökülür. 
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Şimal Buzlu okeanının geoloji qruluşu- Şimali Amerikanın 

Avropadan ayrılma dövrünə tabaşir dövrünə təsadüf edir. Bu hadisə 

təqribən 137-67mln il öncə baş vermişdir. Tabaşir dövrünün sonunda 

Qrenlandiyanın Kanadadan və Skandinaviya yarmadasından ayrılması 

başlayır. Qrenlandiya ilə hazırki Lomonosov sıra dağları arasında okean 

dibinin genişlənməsi bu günə qədər davam edir. 15-13mln il öncə 

Qrenlandiya dənizinin cənub hissəsi genişlənməyə başlamışdır. Elə 

həmin dövrdə bazaltların yığılması nəticəsində İslandiya qurusu üzə 

çıxmışdır. 

Okean ərazisində Paleozoy, Mezozoy və Kaynazoy dövrlərinə 

məxsus süxurlar üstünlük təşkil edir. Xüsusən də Paleozoyun və 

Mezozoyun süxurları geniş ərazilərdə yayılmışdır.  

Şimal Buzlu okeanın iqlimi- Okeanın iqlimi qütb coğrafi vəziyyəti 

ilə xarakterizə olunur. Qütb regionlarının günəş istiliyini az miqdarda 

alması və böyük miqdarda buz kütlələrinin mövcudluğu iqlimin kəskin 

soyuq olmasına səbəb olmuşdur. Arktik zonada radiasiya  rejiminin əsas 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qütb gecələri boyunca günəş radiasiyası 

baş vermir və nəticədə 50-150 sutka ərzində səthin fasiləsiz soyuması 

baş verir. Yayda isə qütb gündüzləri nəticəsində günəş radiasiyası 

böyükdür. İllik radiasiya balansı sahil və adalarda  müsbətdir(12-15kkal) 

Okeanın mərkəzi rayonlarında isə mənfidir(3kkal). 

Qış dövründə(6,5 ay müddətində) okean üzərində yüksək təzyiq 

zonası hakim olur (Bu raktika antisiklonudur). Arktik havanın quru 

soyuq kütlələri əhatəsindəki okeanların subtropik iqlim zonalarına qədər 

daxil olur ki, bu da havanın temperaturunun kəskin aşağı düşməsinə 

səbəb olur. Yayda (iyun sentiyabr ayları) nisbətən aşağı təzyiq sahələri 
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formalaşır ki, bu da temperaturun yeksəlməsi ilə əlaqədardır və nəticədə 

intensiv siklonların fəaliyyətinə gətirib çıxarır. Bu zaman buraya 

cənubdan isti havalar daxil olur. Bu isə bəzi enliklərdən və çay suları 

vasitəsilə baş verir. Əsas isti hava kütləsi Şimal Buzlu okeana Atlantik 

okeanı vasitəsilə Şimali Atlantika isti cərəyanı vasitəsilə gəlir. Okeana 

yaxınlaşdıqda Atlantik suları 70 faizə qədər atmosferə istilik verir. Bu da 

hava kütlələrinin dinamikasına böyük təsir göstərir.  

Qrenlandiya antisiklonu il ərzində mövcud olmaqla atmosfer 

sirkulyasiyasına çox təsir edir. O küləklərin əmələ gəlməsinə səbəb 

olmaqla bütün istiqamətlərdə Şimal Buzlu okeanından suların Atlantik 

okeanına axmasına səbəb olur.  

Şimal Buzlu okeanında hidrloloji rejim- qütb geoloji vəziyyətinə 

görə arktika hövzəsinin mərkəzi hissəsində olan buzlaq örtüyü bütün il 

uzunu saxlanılır. Buna baxmayara bu buzlar hərəkət vəziyyətində olur. 

Su səthinin sirkulyasiyası- daimi buzlaq örtüyü okean sularının 

səthi ilə atmosfer və günəş radiasiyasının təsirindən qoruyur. Atlantik 

okeanından Şimal Buzlu okeana axan güclü su axınları su üzərindəki 

sirkulyasiya təsir edən əsas amildir. Bu isti Şimali Atlantika cərəyanıdır 

ki, Şimali Avropa hövzəsi və Barens, Karsk dənizlərində bütün 

cərəyanlara təsir edir.  

Arktikada suyun sirkulyasiyasına həmçinin Sakit okean axıntıları 

və həmçinin çay suları da əhəmiyyətli təsir edir. Hər şeydən əvvəl su 

balansı şimal-şərq hissəsinə tökülən çaylar hesabına baş verir. Bu da 

Şimal Buzlu okeanında əsas səth axınıdır. Okeanın su səthinin 

sirkulyasiyasının formalaşmasında o qədər də böyük olmayan çay 

axınları da  rol oynayır. Çay axınlarının yarıdan çoxunu Asiya və 
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Alyaska çayları verir. Ona görə də burada su və buzların daimi hərəkəti 

baş verir. Baffin dənizində Alyaska və Transatlantik axınları arasında 

yerli axın burulğanları əmələ gəlir. Digər burulğan isə Şimal torpağından 

şərqdə əmələ gəlir. Karsk dənizində yerli burulğanlar şərqi Novazeml və 

Yamal axınlarını yaradır. Barens dənizində mürəkkəb axın sistemləri 

müşahidə edilir ki, bu da əsasən Şimali Atlantika cərəyanı ilə bağlıdır. 

Şimali Atlantika axınlarından sora Norveç sahilləri boyunca Norveç 

axını yaranır. Norveç axını öz növbəsində iki hissəyə ayrılır. Bunlar 

Cənubi Şpispergen və Nordkap axınlarıdır. Kola yarmadası yaxınlığında 

Normansk və Qərbi Novazeml adını alan axınlardan Karsk dənizinin 

şimal hissələrində sonuncu yoxa çıxır. 

Yuxarıda göstərilən bütün bu isti cərəyanlar saniyədə 25sm sürətlə 

hərəkət edən şərqi Qrenlandiya axınlarıdır. Soyuq cərəyanlar isə böyük 

sürət və gücü ilə fərqlənməklə Qrenlandiyanın cənubundan yan 

keçməklə Baffin dənizinə hərəkət edən Qərbi Qrenlandiya axınlarıdır. 

Bu axınlar Kanada Arktika arxipelaqı boğazları ilə axan sularla 

qarışaraq soyuq Kanada axınını əmələ gətirir. Hudzon körfəzində isə 

yerli siklon sirkulyasiyası müşahidə olunur. 

Su kütləsi- Şimal Buzlu okeanında bir neçə su kütləsi sahəsi vardır. 

Bunlar əsasən aşağıdakılardır: 

1.Üst qat             2.Aralıq qat       3.Dərin qat      4.Tərpənməyən qat 

Üst su kütləsi aşağı tempratur və suyun duzluluğunun az olması ilə 

fərqlənir(0
0
 S). Bu da okeana axan çay və az buxarlanma ilə izah olunur. 

Bu qatdan sonra bir qədər soyuq və duzluluğu ilə seçilən aralıq qat gəlir. 

Burada  temperatur təqribən -1.8
0
S, duzluluq isə 34.4‰ təşkil edir. 

Aralıq su qatı 750-800m dərinlikləri əhatə edən su qatıdır. Daha dərində 
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isə dərin su qatı yerləşir ki, o da qış dövründə Qrenlandiya boğazından 

formalaşaraq Şpispergenə qədər yavaş hərəkət edən su qatıdır. Bu su 

kütləsi boğaza girdikdən 12-15 il sonra Bofort dənizi rayonuna qədər 

gəlib çıxa bilir. Bu su qatının temperaturu -0.9
0
S, duzluluğu isə 35‰-ə 

yaxındır. Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı tərpənməyən su qatı da vardır 

ki, bu su kütlələri okeanın ümumi sirkulyasiyasında iştirak etmir. Belə 

su kütlələri okeanın daha dərin ərazilərində Nansen, Amudsen, Kanada 

toplanır.  

Şimal Buzlu okeanda buz kütlələri onun iqlimi və hidrodinamikası 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buzlaqlar bütün Arktika dənizlərində il 

uzunu mövcud olur. Belə buzlaqlar okeanın mərkəzində belə yay 

vaxtları müşahidə olunur. Dəniz sahillərində isə buzlaqlardan azad olma 

prosesi başlayır(yayda). Lakin hərəkət edən buzlaqların varlığı gəmiçilik 

üçün təhlükələr yaradır. Kanada hövzəsində də buzlaqlar müşahidə 

olunur. Hövzə boğazlarında hərəkət edən buzlaqlara ilin bütün 

fəsillərində müşahidə olunur. Baffin dənizinin şərəq hissələrində avqust-

oktyabr aylarında qismən buzlaqlardan azad olunur. Hudzon körfəzində 

isə bu proses sentyabr-okyabr aylarında baş verir.  

Şimal Buzlu okenın flora və faunası- Şimal Buzlu okeanının 

iqliminin kəskin olması burada yaşayan canlı orqanizmlərin az olmasına 

səbəb olmuşdur. Burada Şimali Avropa hövzəsi, Ağ dəniz və  Barens 

dənizi istisnalıq təşkil edir. Fitoplanktonların Şimal Buzlu okeanda 200-

ə yaxın növü vardır. Bunların 92 növü diatomoflardır. Diatomoflar 

okeanın kəskin iqliminə uyğunlaşmışdır. Bunlar əsasən suda yox buzun 

aşağı qatı üzərində yerləşir və yaşayırlar. Diatomof florası barens 
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dənizində 79%-ə qədərini, Arktika hövzəsində isə 98%-ə qədər 

fitoplanktonların tərkibinə daxil olur.  

Əlverişsiz iqlim şəraitində okeanın zooplanktonu da zəngin 

deyildir. Okeanın Karsk, Norveç, Barens və Qrenlandiya dənizlərində 

150-200 növ zooplankton vardır. Bunların növ tərkibi ərazidən asılı 

olaraq dəyişir. Belə ki, Şimali Sibir dənizində 80-90, Arktika hövzəsində 

70-80 növü vardır. Okeanın dibində də heyvan növləri qeyri bərabər 

paylanmışdır. Şimal Buzlu okeanda 150 növ balıq vardır ki, bunların da 

əksəriyyəti balıqçılıqda istifadə olunanlardır. Arktika dəniz quşları 

sahillərdə qidalanmaqla əsasən köçəri həyat tərzi sürürlər. Sahillərdə 

suitilər, morjlar, ağ ayılar canlılar arasında üstünlük təşkil edir. 
 

Okeanda yaşayan canlıların əsas xüsusiyyətlərindən biri onları 

uzunömürlü olmasıdır. Məsələn, Minya Barens dənizində 25 il yaşadığı 

halda, Qara dənizdə 6 ildən artıq yaşamır. Treska 20, Paltas isə 30-40 ilə 

qədər yaşayır ki, bu da Arktikada həyati proseslərin ləng getdiyini 

göstərir. 

Balıqçılıq-RF-in balıq ovunun əsas hissəsi Barens dənizinin payına 

düşür. İri tonnajlı balıqçılıq donanması Arxangelsk və Mormansk 

şəhərlərində yerləşir. Norveçin onlarca balıqçılıq liman məntəqələri 

yerləşir (Bude, Xommerfest və s.) İslandiyanın bütün balıq ovu Arktika 

sularında Qrenlandiya və Norveç dənizlərində aparılır. Burada balıq ovu 

əsasən kiçik tonnajlı gəmilərlə aparılır. Bu limanlar içərisində əsasları 

Vestmanneyoar və Akyureyridir. Bütün limanlar sahillərdə yerləşərək 

süni müdafiə qurğularına ehtiyacları yoxdur. Qrenlandiya üçün sahilyanı 

balıqçılıq xarakterikdir. Kanada və ABŞ Arktika sularında praktiki 

olaraq sənaye üsulu ilə balıq ovu aparmır. 
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Mineral resursları-Şimal Buzlu okean və ona bitişik olan ərazilər 

özündə zəngin neft və qaz ehtiyatı toplayan zəngin neft-qaz hövzəsidir. 

Amerika sektorunda neft-qaz yataqları əsasən Makkenzi çayı və 

Sverdrupa adaları rayonundadır. Arktika sahilləri Rusiya sektorunda daş 

və qonur kömürlə zəngindir. Burada yerləşən əsas yataqlardan Taymır, 

Tikse buxtası rayonu, Vize, Uşakov və s. adalardadır. Sibirin Arktika 

sahillərində ümumi kömür ehtiyatı 300mlrd tonu keçir. ABŞ və 

Kanadanın Arktika sahillərində də zəngin kömür yataqlaı vardır. Bundan 

əlavə mineral ehtiyatlarla zəngin olan Qrenlandiyanın Baffin dənizi 

sahillərində də zəngin daş kömür və qrafit yataqları vardır. Şimal Buzlu 

okeanın sahilləri digər mineral etiyatları ilə də zəngindir. 

Nəqliyyatı-  İlin çox böyük hissəsi Şimal Buzlu okean suları dəniz 

nəqliyyatı yük daşımaları Rusiya tərəfindən şimal dəniz yolu, ABŞ və 

Kanada tərəfindən  şimal-şərq dəniz yolu vasitəsilə həyata keçirilir. 

Sankt-Peterburqdan Vladivastoka qədər dəniz yolunun uzunluğu 

12.3min km-dən artıq təşkil edir. Bu yolun ən ağır hissəsi RF-in 

Avrasiya sahilləri boyunca Mormanskdan Berinq boğazına qədər olan 

hissədir. Arktikanın Rusiya sahilləri boyunca yük daşımasının 60% 

Mormansk və Arxangelsk limanlarının payına düşür. Şimal dənizi yolu 

ilə daşınan əsas yüklər meşə materialı, daş kömür, ərzaq şimal əhalisi 

üçün lazım olan birinci dərəcəli mallardır. Arktikanın Rusiya sahilləri 

boyunca yük dövriyyəsinə görə Belomorsk, Oneqa, Udinka, İqarka, 

Dikson, Xatanqa, Pevek, Anderma fərqlənir.  

Şimal Buzlu okeanın Amerika sahillərində müntəzəm naviqasiya 

mövcud deyil. Burada əsasən birtərəfli yükdaşımalar həyata keçirilir. 

Alyaska sahillərində ən böyük liman Pradxo-Bey limanı sayılır. Bu 
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liman neftçıxarma rayonuna xidmət etmək üçün istifadəyə  verilmişdir. 

Hudzon körfəzinin ən böyük limanı Çerçil sayılır. Bu liman vasitəsilə 

Kanadadan Avropaya taxıl daşınması həyata keçirilir. Qrenlandiya və 

Danimarka arasında yükdaşımalar balanslaşdırılmış xarakter daşıyır. 

Qrenlandiyadan Danimarkaya filiz və balıq məhsulları, əks istiqamətdə 

isə sənaye və ərzaq məhsulları daşınır.  

Şimal Buzlu okean sahillərindəki Norveçə məxsus limanlardan 

Tronxeym(meşə və meşə məhsulları), Mu (daş kömür və neft 

məhsulları), Bude (balıq), Narvik (dəmir filizi) və s. İslandiyaya aid 

Akyureyri, Şpispergendə Loqyir, Svea və s.-dir. 

 


