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İnsan özü üçün nə varsa – hava, su, maddi nemətlər, sənaye üçün xammal və 

s.-ni təbiətdən alır və istifadə edir. Bu sərvətlərdən yüz illərdən bəri kortəbii 

istifadə olunması nəticəsində ətraf mühit dünya miqyasında dəyişilməyə məruz 

qalmışdır. Bu vəziyyət müasir elmi-texniki tərəqqi dövründə daha da 

kəskinləşmişdir. Belə ki, dünya əhalisinin sayının artması, onun tələbatının 

genişlənməsi, Yer sərvətlərinin istifadəsinin durmadan çoxalması, energetika, 

sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat sahələrində yeni texnologiyanın tətbiqi və 

istehsalının genişlənməsi, dünya landşaftlarının antropogen dəyişməsi, beynəlxalq 

təsərrüfat əlaqələrinin mürəkkəbləşməsi və genişlənməsi göz qabağındadır. Bu və 

ya digər amillər ətraf mühitlə bəşəriyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin güclənməsinə və 

insanı əhatə edən mühitə antropogen yükün (təzyiqin) artmasına səbəb olmuşdur.  

Hazırda ekoloji tarazlığı, onun mürəkkəb və bir-biri ilə sıx bağlı 

mexanizmlərini bilmədən, yəni ekoloji biliyə dərindən yiyələnmədən təbiətdən, 

onun ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, təbii mühiti həyat üçün yararlı halda 

saxlamağı proqnozlaşdırmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan ekologiya və ətraf 

mühiti mühafizə elminə tələbat və maraq günü-gündən artır. Müasir dövrdə 

ekologiya elmi bütün sənət adamlarının, alimlərin, mütxəssislərin, müəssisə və 

dövlət rəhbərlərinin diqqət mərkəzindədir. 

Ekologiya yunan sözüdür (oykos-ev, yaşayış məskəni, logiya-elm). Bu sözü 

ilk dəfə zoologiya elmində (1866) alman bioloqu Ernst Hekkel işlətmişdir. 

Cəmiyyətlə təbii mühitin qarşılıqlı təsiri indiyə kimi əsasən kortəbii baş 

vermişdir. Bu gün məlum olmuşdur ki, cəmiyyət təbiətin gələcəyi üçün 

məsuliyyəti öz üzərinə götürməli, kortəbii qarşılıqlı təsirdən şüurlu 

istiqamətləndirməyə keçməlidir. Bəşəriyyət indi daha başa düşür ki, təbiətin 

imkanları, indiki və gələcək nəsillərin maraqları nəzərə alınmadan biosferin 

ehtiyatlarını və yerin başqa sərvətlərini intensiv və kortəbii mənimsəmək olmaz.  
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Son illərdə ekologiyaya həsr olunmuş elmi ədəbiyyatda antropogen amillərin 

insan, bitki və heyvan orqanizminə təsirinin məhdudlaşdırılması və normativləşdi-

rilməsi məsələlərinə ciddi fikir verilir.  

Son dövrlərdə bütün bəşəriyyəti narahat edən ekoloji problemlərə 

Azərbaycan Respublikasında da böyük diqqət verilir və onların həlli üçün 

hərtərəfli tədbirlər görülür. Bu gün ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya elminin 

əhəmiyyəti konstitusiyada, prezident fərmanlarında, hökumət qərarlarında öz 

əksini tapmışdır. Sözsüz ki, Azərbaycanın sabit inkişafı ekoloji problemlərin 

həllindən də çox asılıdır.  
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I F Ə S İ L 

 

FƏNNİN PREDMETİ, MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 

1.1. Ekoloji anlayışların təhlili və coğrafi ekologiyanın yaranma mərhələləri 

 

Müasir dövrdə ekologiya canlı orqanizmlərin bir-biriylə və ətraf mühitlə 

qarşılıqlı əlaqəsi haqqında elmdir. Başqa sözlə Ekologiya cansız təbiətlə canlı 

orqanizmlər arasında və canlıların öz aralarındakı qarşılıqlı əlaqəsini, təsirini, 

münasibətini öyrənən sintetik elmdir. «Ekologiya» terminini ilk dəfə elmə gətirən 

alman zooloqu E.Hekkel olmuşdur. O, «Orqanimlərin ümumi morfologiyası» 

əsərində ilk dəfə yeni elmin mənasını izah etməyə cəhd etmişdir. Ekologiya sözü 

yunan sözü olub «oykos» yaşayış yeri, sığınacaq deməkdir. E.Hekkel ekologiyanı 

«orqanizmlərin ətraf mühitlə əlaqəsindən bəhs edən ümumi elm» kimi də 

qiymətləndirirdi. Alimin fikrincə ekologiya-canlı orqanizmləri, mühiti, insanların 

«ev həyatı»nı təşkil edir. Bu elmi «Darvin şərti olaraq «yaşamaq uğrunda 

mübarizə» adlandırırdı. XIX əsrdə elmin bu sahəsi qismən «təbiətin iqtisadiyyatı» 

kimi də adlandırılırdı. Bu termin təbii balansın problemi, «növlərin bərabərliyi» 

kimi də qeyd olunur.  

Bir çox elmlərdə olduğu kimi, ekologiya elmi də uzun bir tarixi yol 

keçmişdir. Həyat fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, onun xarici 

şəraitdən asılılığı, canlıların və bitkilərin yer üzərində paylanması xarakteri kimi 

məlumatlar çox əvvəllər məlum idi. Bu məlumatların ilk yekunlarını biz antik 

filosofların əsərlərində görürük. Aristotel (384-322 b.e.ə.) 500 növdən artıq ona 

məlum olan heyvanların təsvirlərini vermiş, onların davranışı, mənşəyi, 

miqrasiyası, balıqların qışda yuxulaması, köçəri quşların mühit yaratmaq 

fəaliyyəti, özlərini qorumaq bacarığı və .a. haqda məlumat vermişdir. Aristotelin 

tələbəsi botanikanın «atası» Eroziyalı Teofrast (371-280 b.e.ə.) bitkilərin 

müxtəlifliyi, onların torpaq və iqlimin forma və xüsusiyyətlərindən asılılığı barədə 

məlumatlar vermişdir.  
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Dirçəliş dövrünə təsadüf edən Böyük coğrafi kəşflər, yeni ölkələrin 

müstəmləkəyə çevrilməsi, sistematikanın inkişafına böyük təkan verdi. Bitkilərin 

və heyvanların təsviri, onların xarici və daxili quruluşları, müxtəlif formaları 

biologiya elminin ilk inkişaf mərhələlərində əsas istiqamət idi. 

Jan Batist Lemark (1744-1829), təkamül nəzəriyyəsinn müəllifi kimi, hesab 

edirdi ki, «Xarici şəraitin» təsirində orqanzmlərin uyğunlaşmasında heyvan və bit-

kilərin təkamülü ən vacib səbəblərindən biridir. 

Aleksandr Humboltun (1807) əsərləri bitki coğrafiyasının yeni ekoloji 

istiqamətini müəyyənləşdirdi. A.Humbolt elmə yeni fikir gətirdi ki, landşaftın 

«fizionomiyası» bitkinin xarici görünüşü ilə təyin olunur. 

1859-cu ildə Ç.Darvinin «Təbii seçmə yolu ilə növlərin əmələ gəlməsi və 

yaxud həyat uğrunda mübarizədə sağlam növlərin qorunması»adlı kitabı çapdan 

çıxdı. Ç.Darvin göstərirdi ki, «yaşamaq uğrunda mübarizə» təbiətdə onun başa 

düşdüyü kimi, növlərin mühtlə bağlı təsir və əks təsirləri təbii seçməyə gətirir, yəni 

təkamülün hərəkətverici amili hesab olunur.  

XX əsrin əvvəllərində artıq hidrobioloqlar, fitosenoloqlar, botaniklər və 

zooloqların hər biri ekologiya elminin müəyyən istiqamətlərinin inkişaf etməsinə 

təkan verdilər.  

30-cu illərdə ekologiya elminin yeni istiqaməti – populyasiyaların 

ekologiyası yaranmağa başladı. Bu elmin banisi ingilis alimi Ç.Eltonu qəbul etmək 

olar. «Canlıların ekologiyası» adlı kitabında Ç.Elton (1927) diqqəti orqanizmlərin 

populyasiyasına istiqamətləndirir. Belə ki, bu səviyyədə ekoloji adaptasiya və 

düzəlmənin öz xüsusiyyətləri aydınlaşır. Populyasiya ekologiyanın əsas problemi, 

növdaxli yaranma və say dinamikası hesab olunur.  

Onurğalıların ekologiyasının təkamül problemləri S.S.Şvartsın əsərlərində 

öz əksini tapmışdır.  

XX əsrin 40-cı illərindən ekologiya elmində təbii ekosistemin tədqiq 

olunmasında prinsipcə yeni yanaşma yarandı. 1935-ci ildə ingilis alimi A.Tensli 

«ekosistem» anlayışını verdi, 1942-ci ildə isə V.N.Sukaçev «biogeosenoz» 

haqqında təsəvvürləri əsaslandırdı. Bu anlamda abiotik əhatə ilə birliyi, 
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qanunauyğun olaraq bütün növlərin və qeyri-üzvi ətraf mühit – elementlərin 

dövranı və enerjinin çevrilməsi əsas götürülmüşdür. 

Ekosistem və populyasiya ekologiyasının inkişafı ilə müasir ekologiya elmi 

metodunun əlamətləri yaranmağa başladı. Ekoloji axtarışın əsas alətini kəmiyyət 

metodları təşkil edir. Bioloji məhsuldarlığın nəzəri əsaslarını hazırlamaq işində, 

1950-ci illərdən başlayaraq bir çox ekoloqlar iştirak edirlər. Bunların içərisində 

Q.Odumu və Y.Odumu, R.Çtekkeri, R.Marqalefanı və b. göstərmək olar.  

Ekosistem analizinin inkişafı yeni ekoloji əsasla biosfer haqqında təlimin 

yaranmasına səbəb oldu. Bu təlimin banisi isə XX əsrin dahi təbiət alimi 

V.İ.Vernadski olmuşdur. O, öz ideyaları ilə onun üçün yeni olan elmi xeyli 

qabaqlayaraq, biosferin – stabilliyi, funksiyalarının, maddə və enerji balansının 

ekoloji qanunlarla nizamlanmasının qlobal mahiyyətini əsaslandırır.  

Hazırda ekologiya elmi elmlərarası kəmiyyət kəsb edir. O, mühitlə bağlı 

qanunauyğunluqların öyrənilməsində əks etdirilir. Bu da bütün canlı orqanizmlərə 

aiddir. Bu ekologiyadan fərdi (aut) və (cəm) sinekologiya, populyasiya ekologiyası 

ayrılır.  

Ekologiyanın əsas vəzifələrinə ekosistemdə enerji və materiyanın qarşılıqlı 

fərqinin öyrənilməsi daxil edilir. Enerji və maddələrin transformasiya prosesi canlı 

orqanizmlərlə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməlidir. 

Deyilənlərin sistemli təhlili ekologiya elminin predmetinə daxil edilir. 

Ümumiyyətlə, ekologiya elmi nisbətən müasir dövrdə formalaşdığından yeni 

paradiqmaların (elmi ideyalar) formalaşmasına şərait yaradır. Bunlar yalnız bir elm 

kimi ekologiya üçün spesifik deyildir. Belə ki, onlarla digər elmlər də (biologiya, 

coğrafiya, kimya və b.) məşğul olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ekologiya 

elminin inkişafı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Belə münasibət həmin əsrin 30-

cu illərindən, xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra, təbiətə, ətraf mühitə, təbii 

ehtiyatlara olan ehtiyacı artırdı. Ekologiya elmi tamamilə yeniləşən, inkişafı zəruri 

sayılan elm sahəsinə çevrildi. Hazırda elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı ilə 

əlaqədar və təbii ehtiyatların mühafizəsi məsələlərinin həlli müasir ekologiyaya 

olan maraq dairəsini özünün qanuni-bioloji sərhəddindən çıxarılmışdır. Odur ki, 
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son 30-40 il ərzində ekologiya elmi biologiya, coğrafiya, kimya təmayüllü olması 

ilə yanaşı sosial, iqtisadi, texnoloji, nəzəri və tətbiqi elm sahəsinə çevrilmişdir. Bu 

göstərilən sahələr ümumi ekologiyanın müstəqil sahələri olub, daxili bölgülərə 

malikdir.  

Bir tədris kimi ekologiya aşağıdakı sahələrə: vibekologiya, coğrafi 

ekologiya, texnoloji ekologiya, geoloji ekologiya, texnoloji ekologiya, hüquqi 

ekologiya, ekosistem və ya qruplaşma ekologiyası, yaxud biosenologiya 

(biogeosenologiya) bölünür: Biosenologiya – biosenozlar haqqında elm olmaqla 

biosenozları, onların tərkibini, quruluşunu, dinamik inkişafını, yayılmasını, 

mənşəyini, xarici mühit amilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini və növlər arasındakı 

münasibəti öyrənən və nəhayət biosfer haqqında təlimi öyrənən bölmələrə ayrılır.  

Cəmiyyət sivilizasiyanın inkişafı ilə bağlı bir sıra neqativ ekoloji hadisələrlə 

də rastlaşır: təbii ehtiyatlar tükənir, ətraf mühit təbii proseslərlə çirklənməyə məruz 

qalır, antropogen təzyiqin güclənməsi ilə təbii ekosistemlərin kasadlaşması və 

deqradasiyası nəticəsində biosferin buferliyinin (tarazlığının) pozulması müşahidə 

olunur və s. 

Ekologiya elminin son vəzifələri və ya nəticələri aşağıdakılardan ibarət 

olmalıdır: müasir və gələcək nəsilləri sağlam ətraf mühitlə təmin etmək üçün elmi 

əsaslar hazırlamaq; təbii ehtiyatların mühafizəsi və tullantısız texnologiyanın 

ekoloji əsaslarını aşkar etmək; optimal və etibarlı fəaliyyət göstərən süni 

(antropogen) ekosistemləri yaratmaq, ekoloji təhsil və ekoloji mədəniyyətə bütün 

səviyyələrdə yiyələnmək. Əsaslı ekoloji tədqiqatlar məhz bu vəzifələrin həyata 

keçirilməsi istiqamətinə yönəlmişdir. Buna görə də ekologiya elmi qanunauyğun 

sürətdə elmin ön sırasında durur. 

 

1.2. Coğrafi ekologiya elminin təkamülləşmə mərhələləri 

 

Bəşəriyyətin müasir həyatını ekoloji biliksiz təsəvvür etmək çətindir. İndi 

dünyanın bütün ölkələrində ekoloji problemlər öyrənilir, inkişaf etdirilir və 

nəticələri həyata tətbiq olunur. 
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Ali məktəb tələbələri üçün ekologiya elmi yeni anlayış deyil. Hər kəs 

ailəsindən, uşaq evindən və bağçadan başlamış indiyə qədər ekologiya sözünü tez-

tez eşitmiş, oxumuş və ekoloji tədbirlərin həyata tətbiq olunmasında bu və ya digər 

dərəcədə iştirak etmişdir. Artıq indi hər kəs öz əməlləri qarşısında ekoloji tələblər 

qoymalıdır, hamının ekoloji mədəniyyəti, ekoloji dünyagörüşü və ekoloji 

məsuliyyəti olmalıdır. Müstəqil Azərbaycanımızda ekologiyanı öyrənmək və tətbiq 

etmək ümumxalq işi hesab edilir. Coğrafi ekologiya təbiət – əhali – istehsal 

münasibətlərini ayrılıqda və qarşılıqlı təsirdə öyrənir.  

Təbiət dedikdə ilk növbədə Yer planeti nəzərdə tutulur. Yer planeti və 

onunla Kainatın əlaqəli sistemləri nəzərdə tutulur. Artıq bilirsiniz ki, təbiət 

materiyanın bir hissəsidir: qazlardan, mayelərdən, şüalardan, bərk cisimlərdən, 

dalğalardan (cansız təbiət) və canlılardan ibarətdir. Canlılar cansızlardan əmələ 

gəlmişdir. Cansız təbiəti təşkil edən kimyəvi elementlər əsasən canlıların tərkib 

hissəsidir. Lakin cansız ilə canlı arasında çoxlu fərq var. Canlıların bədəni 

hüceyrədən və ya hüceyrə qruplarından təşkil olub, cansızların isə hüceyrəsi 

yoxdur. Canlılar qidalanır, cansızlar isə qidalanmır. Canlılar tənəffüs edir, yəni bir 

qazı alıb, başqa qazı buraxır, onların mübadiləsi prosesində enerjinin forması 

dəyişir. Lakin cansız predmetə hansı qaz daxil olursa, həmin qaz da çıxır, heç bir 

mübadilə getmir. 

Canlılar qıcıqlanır, cansız isə heç nəyin təsirindən qıcıqlanmır. Canlıların 

sayca çoxalması onların xırda hissələrə bölünməsindən ibarətdir. Lakin canlılar 

yeni keyfiyyətli nəsil verir. Ata-ananın övladı onların heç biri demək deyil, yeni 

keyfiyyətli varlıqdır. Canlıların ifrazat etmək xüsusiyyəti var, yəni ətraf mühitdən 

aldıqlarını mənimsəyir, artıq hissəni qaytarır. Bunu cansızlar edə bilmir. 

Cansız təbiət. Maddələr mübadiləsi etməyən və yeni nəsil verə bilməyən nə 

varsa, hamısı cansız (fiziki) təbiətə aiddir. 

Materiya maddələrdən, maddələr molekullardan, onlar isə atomlardan 

ibarətdir. Maddələrin atomlarının xassələrinin öyrənilməsi kainatın çox sirrlərini 

açmağa imkan yaratmışdır. 
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Canlı təbiət. Canlı təbiətin yaranmasında cansız təbiət də iştirak edir. Həyat 

- materiyanın maddələr mübadiləsindən və özünəoxşar təbii-təkrar istehsaldan 

ibarətdir. Burada nuklein turşuları və zülallar əsas yer turur. 

Beləliklə, həyatın mənşəyi və inkişafı dənizdə üzvi molekullarından ibarət 

«bulyonun» əmələ gəlməsi, ilk biokimyəvi strukturun yaranması, molekulların 

polimerləşməsi və makromolekulların özünübərpa proseslərindən ibarət olmuşdur. 

Məhz bundan sonra həyat, seçim, molekul səviyyəli təkamül, sadə canlı sistem 

(müasir hüceyrənin orqanizmləri kimi), nəhayət, primitiv hüceyrədən ibarət 

orqanizmlər əmələ gəlmişdir. 

Beləliklə, nəsil vermək, böyümə, inkişaf, maddə, enerji və informasiya 

mübadiləsində iştirak etmək bioloji həyatın əsasını təşkil edir. Bunun üçün isə 

daxili və xarici mühitdən ibarət sistemlərin yaranması zəruridir. Onları coğrafiya 

ilə yanaşı biologiya və kimya elmləri də öyrənir. 

Orqanizm və mühit. Materiyanın heç də hər yeri mühit deyil. Həyat 

olmayan məkana (Ay, Ulduz, Günəş və s.) mühit demək olmaz. Onlar cansız faktor 

rolunu oynaya bilir və mühitin formalaşmasına təsir edirlər. 

Mühitsiz həyat yoxdur. Deməli, mühit yalnız Yer planetinə məxsusdur. 

Mühit – orqanizmə təsir edən canlı və cansız amillərin cəmindən ibarətdir. Mühit 

iki böyük hissəyə ayrılır: daxili mühit və xarici (ətraf) mühit. Daxili mühit – 

orqanizmə onun özünün içərisindən olan təsirlərin cəmi, ətraf mühit isə orqanizmə 

kənardan edilən təsirlərin cəmidir. Mühit müxtəlifdir, lakin onun ən geniş forması 

xarici mühitdir. 

Ətraf mühit 4 böyük hissəyə ayrılır: su, torpaq, hava və orqanizm. Onların 

makro, mezo və mikro ekosistemləri formalaşır. 

Hər hansı ətraf mühit ekoloji sistemlərdən ibarətdir (ekosistem). Ekosistem-

konkret məkanda cansız və canlı komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində 

fəaliyyət göstərir. Təbiətin təkamülü prosesində əmələ gəlmiş sistemə təbii 

ekosistem, insanın yaratdığı sistemə isə antropogen ekosistem deyilir. Məkan 

baxımından ekosistem üçün məhdudiyyət yoxdur. Bulaq, çay, göl, dəniz, okean və 

s. - təbii ekosistemlərə; hidrokomplekslər, okeanarium, şəhərlər, kanallar və s. 
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antropogen ekosistemlərdir. Quru sahələrin də ekosistemləri təbii və antropogen, 

kiçik və böyük olur. Sozsüz ki, ilk növbədə ekoloqları təbii ekosistemlər 

maraqlandırır. Təbii ətraf mühit və onun komponentləri milyonlarla il ərzində 

təkamül prosesindən keçmişdir. Orqanizm yaşadığı ətraf mühitə daxil olduğu 

ekosistemə uyğunlaşır. 

Ekologiya elminin inkişaf tarixi. İnsan tərəfindən yaradılan (antropogen) 

ekosistemlər təbii şəraitə uyğunlaşdırılır. Ekologiyanın müasir bir elm kimi inkişaf 

tarixi 4 – dövrdən ibarətdir. 

I dövr. Bu dövr darvinizmə qədərki dövrü əhatə edir. 

II dövr. Darvinizmin qalib gəlməsi ilə başlayır. 1866-cı ildə E. Hekkel 

orqanizmin mühitə uyğunlaşmasına dair bilikləri «Ekologiya» adlandırır. O qeyd 

olunduğu kimi göstərirdi ki, Ç.Darvinin yaşamaq uğrunda mübarizə adlandırdığı 

münasibətləri ekologiya tədqiq etməlidir.  

III dövr. XX əsrin 20-ci illərindən başlayır. Bu dövrdə ekologiya 

ümumbioloji fundamental elmlərdən birinə çevrilir. 1935-ci ildə ingilis alimi 

A.Tensli ekologiyaya ekosistem anlayışını, 1942-ci ildə isə V.N.Sukaçov 

biogeosenologiya (biosferin quru sahəsinin konkret hissəsində canlıların öz 

aralarında və ətraf mühitin cansız hissələri olan atmosfer, dağ süxurları, torpaq, 

hidroloji rejim ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət sistemi) anlayışını daxil edirlər. 

IV dövr. XX əsrin 80-cı illərindən başlanır. Müxtəlif elmlərdə ekoloji 

istiqamətin yaranması, ekologiyanın qlobal xarakter alması, o cümlədən insan 

ekologiyasının, sosial və qlobal ekologiyanın əmələgəlməsi və inkişafı bu dövrü 

səciyyələndirir. Ümumiyyətlə, bu dövr elmlərin ekologiyalaşdırılması ilə 

fərqlənmişdir. Beləliklə, ekologiya elmi eninə və dərinə inkişaf etməyə başladı. 

Əlbəttə, birinci hal daha çox nəzəri cəlb etməkdədir.  

Ekologiyanın mərkəzində canlı sistem dayanır. Ona görə ekologiyanın 

yaranmasının əsas səbəbi canlılar haqqında, o cümlədən insanların özləri haqqında 

biliklər olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ekologiya elmi ümumi bioloji mahiyyətə daha 

çox istinad edir.  
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Mədəni bitkilər və əhli heyvanlar ekologiyanın tədqiqat obyekti deyildir. 

Onları kənd təsərrüfatı öyrənir. Lakin yeni-yeni bitki sortları və heyvan cinsləri 

yaradılarkən, onları rayonlaşdırmaq ekoloji tədbirlər tələb edir. Əhalinin kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsi ekologiya ilə birbaşa əlaqədardır. 
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Mühazirə 3 

 

Ətraf mühit və onun optimallaşdırılması insanların ekoloji şəraiti üçün 

əlverişli təminatdır 

 

Ətraf mühiti mühafizə ekologiya proseslərinin öyrənilməsinin davamıdır.  

Göstərilən sahənin istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: ətraf mühit və 

onun funksiyalarından, mühitin mühafizə yollarından və onun təşkilindən, təbii 

ehtiyatların qiymətləndirilməsi və təbiəti bərpadan. Fənnin daxili quruluşu, 

elmlərarası əmək bölgüləri barədə artıq elmi, metodik istiqamətlər formalaşmışdır. 

Bu sahə fənlərarası mahiyyət kəsb etməklə, sintetik əhəmiyyətə malikdir və qeyd 

edilmişdir ki, həmin sahənin coğrafi təmayülü daha genişdir. Ətraf mühiti 

mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə ekoloji proseslərin öyrənilməsinin 

davamı olub, bioloji, iqtisadi, texniki-texnoloji, riyazi modelləşdirmə və s. 

məsələlərlə əlaqələndirilmişdir. Bununla yanaşı həmin sahənin coğrafi aspektləri 

yuxarıda adları göstərilən sahələr üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ən başlıcası, 

mühitin öyrənilməsində coğrafiyaşünas və coğrafi anlayışsız keçinmək çətindir. 

Ətraf mühiti mühafizənin metodoloji tədqiqi tarixən təbiət və cəmiyyətin 

qarşılıqlı əlaqəsi, cəmiyyətin inkişafında coğrafi mühitin rolu, təbiətin dialektikası, 

əhali artımı və ərzaq problemi, torpaqların münbitliyi və iqtisadi 

qiymətləndirilməsi kimi problemlərin, eləcə də antropocoğrafiyaya dair bəzi elmi 

məsələlərin tədqiqi ilə bağlı olmuşdur. İndiyə qədər cəmiyyətin inkişafında coğrafi 

mühitin rolu aspektində təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi geniş tədqiq 

edilmişdir. 

Ətraf mühitdən, təbiətdən kənar cəmiyyətin inkişafı, varlığı qeyri-

mümkündür. İnsan cəmiyyəti yaranandan təbiətlə qarşılıqlı əlaqədə olub və bu 

əlaqələrlə inkişaf etmişdir. Tədriclə təbiətlə insan arasındakı əlaqənin intensivliyi, 

insanın əmək fəallığını artırmışdır. Bu prosesdə istehsal vasitələri və üsulları 

insanın təbiətə təsirinin əsas keçiricisi olmuşdur. 
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Müasir ekoloji böhranı ancaq insanın təbiəti idarə edə bilməməsi, onun 

ixtiyarından kənar proses kimi qələmə vermək düzgün deyildir. Bütün canlıların 

ekoloji mühitinin əsasını təbiətdə, daha doğrusu biosferdə gedən proseslər təşkil 

edir. Biosferin formalaşması və varlığı isə bütün kosmik aləmin, kainatın hərəkəti 

və dinamikliyi ilə əlaqədardır. Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafında 

təbii şəraitlə yanaşı antropogen, yəni insanın fəaliyyəti ilə yaranmış sosial mühit də 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edilir. Hər iki proses həyatın ekoloji şəraitini formalaşdırır. 

Təbii şərait əsasən tədriclə, sosial mühit isə sürətlə dəyişərək təbii prosesləri 

qabaqlayır, bəzən də ona qarşı durur. Sosial mühit bir çox halda sıçrayışla hərəkət 

edir, bununla da bəzi yerlərdə təbiətin rejimi pozulur və gərginlik yaranır. Təbiətin 

qanunları ilə hər zaman uzlaşdırılmayan insan fəaliyyəti təbiətə qarşı çevrilir. 

Qədim dünyanın ən qədim şəhərlərinin maddi mədəniyyət abidələrinin yerində 

səhralıqlar yaranması deyilənlərə əyani sübutdur. Təbiətin qanunlarını dərk etmək 

təbiətdə baş verə biləcək bir çox dəyişiklikləri qabaqcadan müəyyənləşdirmək 

üçün kompleks tədbirlər hazırlamağa imkan verir. Bəşəriyyət tarixində bir çox 

hallarda ekoloji böhranlar ayrı-ayrı dövrlərdə də yaranmış və müxtəlif regionlarda 

təbii tarazlığı pozmuşdur. 

İnsan cəmiyyətləri bütün tarixi dövrlərdə istehsal alətləri və vasitələrini, 

istehsal münasibətlərini təkmilləşdirməklə özlərindən sonra qalan meşələri 

qırılmış, dağıdılmış sahələr, eroziyaya uğramış torpaqlar, ehtiyatları çıxarılmış 

şaxtalar qoyulmuşlar. Müasir dövrdə ictimai quruluşundan asılı olmayaraq, bütün 

ölkələr yerli və qlobal ekoloji böhranlara məruz qalmışlar. Təbii səhralaşma 

prosesi bütün ölkələrdə olduğu kimi bizim əraziləri də əhatə etmişdir. Antropogen 

təsir nəticəsində bu proses sürətlənməkdədir. Bütün təbii zonalardakı torpaqların 

təbii məhsuldarlığı aşağı enməyə başlamışdır. Rusiyanın Mərkəzi qaratorpaq 

rayonunda torpaqların sıradan çıxması hamıya məlumdur. 

Cənubi Ural, xüsusilə Çelyabinsk vilayətinin ətraf mühiti dünyanın ən 

gərgin ekoloji rayonlarından biri sayılır. Azov, Aral, Xəzər problemlərinin yaxın 

zamanlarda həll edilə biləcəyinə güman yoxdur. 
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Azərbaycanda ətraf mühitə göstərilən antropogen təsir nəticəsində 

respublikaya hər il 4 milyard manatdan çox ziyan dəyir. Əlavə ölüm zonaları son 

50-60 ildə yaranmışdır. Həmin əraziləri yaxın vaxtlarda sağlamlaşdırmaq çətin 

olacaq.  
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Mühazirə 4 

 

Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinin ekocoğrafi nəticələri 

 

Təbiətlə-cəmiyyətin qarşılıqlı fəaliyyəti mürəkkəb və əks mənalı xarakter 

daşıyır. Bu qarşılıqlı fəaliyyət insanın yarandığı ilk gündən yaranmış və hazırda 

özünün ən yüksək pilləsindədir. Elmi-texniki inqilab cəmiyyətin təbiətə təsirini 

gücləndirmişdir ki, bu da təbii geosistemlərin bir çox sahələrinin dəyişməsi və 

onların antropogen modifikasiyası əsasında yaranması ilə müşahidə olunur. Bu 

halda əks təsirin mənası artır, yəni təbiətdəki dəyişmələr və yeniliklər nə qədər 

dərin olsa və onlar təbii proses və hadisələri daha geniş dairədə əhatə etsə , bu 

dəyişmələr insana bir o qədər geniş təsir edər. Təbii şəraitin antropogen təsirlə 

dəyişdirilməsi insan cəmiyyətinin ekoloji və iqtisadi cəhətdən təbiətdən asılılığını 

daha da sürətləndirir. 

Son onilliklərdə təbii ehtiyatların elə növünün mühafizə olunması zəruri olub 

ki, yaxın vaxtlara kimi onların ehtiyatı tükənməz və dəyişməz hesab olunurdu. 

Atmosfer havasının keyfiyyətinə antropogen təsirin sürətlənməsi nəinki 

ekoloji, həm də təsərrüfatlar vasitəsilə izlər qoya bilər. Son zamanlara qədər 

atmosfer havasının keyfiyyəti ilə əlaqədar problemə qarşı yalnız ayrı-ayrı sənaye 

mərkəzlərində və şəhərlərdə müəyyən ekoloji tədbirlər görülürdü. Hazırda yüzlərlə 

şəhərlərdə və sənaye mərkəzlərində texnoloji proseslər yenidən qurulur və çox 

qiymətli təmizləyici qurğular sistemi yaradılır. Texnoloji proseslərin 

mürəkkəbləşməsi və nəqliyyatın texniki göstəriciləri, sənaye və kənd təsərrüfatı 

istehsalın təbii ehtiyatlarla qarşılıqlı əlaqələrinin mürəkkəbləşməsi nəticəsində 

coğrafi mühitin keyfiyyətcə vəziyyətinə istehsal tələbləri artır. Belə ki, bəzi az rast 

gəlinən mineralların, elektron və optik aparatların, antibiotiklərin və bəzi kimyəvi 

maddələrin istehsalı yüksək təmizliyə malik hava və su olan şəraitdə mümkündür. 

Hava və suyun azacıq çirkli olması və çirklənməsi, ciddi texnoloji çətinliklər 

yarada bilər. 

Biosferin çirklənməsinin sürətlənməsi yerli, regional (məhəlli) və geniş 
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miqyaslı ekoloji şəraitin pisləşməsi ilə keçir və insan həyatı üçün əlverişli mühitin 

parametrlərini qorumaq və bərpa etmək üçün xüsusi tədbirlər görməyi zəruri edir. 

İnsanların fəaliyyəti əvvəllər təbiətdə baş verməyən və məlum olmayan bəzi 

mənfi proses və hadisələrin yaranmasına şərait yaratmışdır. İndi daha tez-tez bu 

mənfi proses və hadisələrin qarşısını almaq və ya yumşaltmaq üçün və ona 

uyğunlaşmaq üçün xüsusi tədbirlər tətbiq edirlər. Beləliklə elmi-texniki inqilab 

insanın təbiətdən asılılığının bir formasını azaldır və ya yox edir. Lakin onun 

əvəzinə yeni, adətən daha kəskin və mürəkkəb formalar irəli sürür.  

Təbiətlə insanın əlaqəsi qədim və sonsuzdur. İnsan cəmiyyətinin tarixi təbiətin 

inkişaf tarixinin davamıdır. İnsan ümumi ekoloji dövrana daxil edilmiş biosferin 

ayrılmaz hissəsi olaraq qalır. İnsanın mövcudluğunun atmosferdə oksigenin 

miqdarının kifayət qədər olmasından, günəş işığından, sudan asılılığı onun təbiətin 

qanunlarından nə qədər asılı olduğunu göstərir. 

İnsanın yarandığı ilk gündən onun başlanğıc bioloji mahiyyəti və həyat 

fəaliyyətinin sosial amilləri əsasında olan qarşılıqlı münasibətləri dəyişib. 

Sonuncular insan ehtiyaclarını (sosial uyğunlaşmanın artırılması) ödəmək üçün 

təbii mühitin daha dərindən şəklini dəyişməsinin zəruriliyini sürətləndiriblər. Bu 

proseslər müasir dövrdə onunla xarakterizə olunur ki, təbiət qanunauyğunluqlarını 

nəzərə almadan ona total müdaxilə biologiya, psixologiya və insanın özünün 

irsiyyətinə mənfi təsir göstərən proseslər yaradıb. İnsanı əhatə edən və ona təsir 

edən mühit (biotik, abiotik və sosial amillərin məcmusu) getdikcə onun adaptasiya 

imkanları çərçivəsindən çıxan xüsusiyyətləri daha çox əhatə edir. Bu imkanlar 

kifayət qədər məhduddur. Çünki insan ən yüksək ixtisaslaşmış bioloji növdür. 

Onun yaratdığı süni yaşayış mühiti müəyyən zamana qədər ekoloji baxımdan 

gərginləşmiş təbiətin birbaşa təsir amillərini nisbətən ört-basdır edir. Bu təsirlərin 

artması nəticəsində əhalinin ümumi xəstələnmə dərəcəsinin yüksəlməsini biruzə 

verməyə başlayır. İnsanla təbiət arasında mövcud qarşılıqlı əlaqə bir çox 

minilliklər boyu davam edir. Təbii mühit dəyişkənliyinin hər bir mərhələsinə 

bəşəriyyətin maddi-mədəni inkişafının müəyyən bir tarixi pilləsi uyğun gəlib.  
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Mühazirə 5 

 

YERİN COĞRAFİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ EKOCOĞRAFİ MAHİYYƏTİ 

Müasir fəlsəfi dünya görüşlərdə «insan və təbiət»  

münasibətlərinin təhlili haqqında 

 

Təbiətlə qarşılıqlı münasibət məsələləri insanları min illər bundan əvvəl 

düşündürmüş və dövrün inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həmin məsələyə 

müvafiq münasibət bildirmişlər. İlk insanların meydana gəldiyi dövrdə onlar təbiət 

hadisələrinin səbəblərini dərk etmirdilər. 

Təbiətin qlobal prosesləri haqqında onların bilikləri olduqca bəsit idi, lakin 

əhatəsində olduqları təbiətin bəzi sirrlərini o zamankı insanlar indikindən yaxşı 

dərk edirdilər. 

Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibət məsələləri qədim dövrün bir sıra 

filosoflarının əsərlərində mühüm yer tuturdu. Antik dövrün Heraklit, Demokrit, 

Epikur, Aristotel, Platon, Epidokl və digər məşhur mütəfəkkirləri öz əsərlərində 

dünyanın yaranması, insanın yaranması, təbii cisimlərin mahiyyəti, təbiətin dərk 

edilməsi üsulları, insanla təbiət arasındakı qarşılıqlı təsir əlaqələri və münasibətləri 

kimi məsələlərə toxunaraq onlara cavab axtarırdılar. Bu günün özündə belə antik 

dövr filosoflarının bu məsələlərə dair fikirləri, fərziyyləri öz dolğunluğu ilə heyrət 

doğurur. Həmin məsələlərin həlli ilə bir qədər sonra Şərq filosofları – Əl-Fərabi, 

İbn-Sina, Əl-Biruni, İbn-Rüşt və başqaları məşğul olaraq, orta əsr Avropa 

filosoflarını xeyli geridə qoymuşlar. Avropa fəlsəfəsində bu məsələlərin həllinə 

maraq intibah dövründə yenidən güclənmişdir. 

XVII-XVIII əsrlərdə fəlsəfədə metafizik materializ-min yarandığı bir dövrdə 

elmin və fəlsəfnin məqsədi, anlayışı da tamam dəyişdi. Fəlsəfədə bu istiqamətin 

banisi F.Bekoon hesab edilir. O, özünün «Yeni Orqanon» əsərində dərketmənin 

başlıca vəzifəsini insanın təbiət üzərində hakimiyyətinin getdikcə artmasında və 

insan həyatının təkamülləşdirilməsində görürdü. 
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Təbiətlə insan arasındakı qarşılıqlı təsiri tədqiq edən həmin dövrün fəlsəfi 

cərəyanlarından biri də «Coğrafi determinizm» idi. Hələ qədim zamanlarda 

yaranmış bu istiqamət orta əsrlərdə və yeni dövrdə Monteskye, Jan-Boden, İbn-

Xaldun kimi görkəmli filosofların tədqiqatlarında əsas yer tutmuşdur. Onların 

fikrincə insanın şüuru, ənənələri, ictimai qanunları və hətta dövlət qurluşu belə, 

təbii amillərdən və ilk növbədə iqlimdən asılıdır. XIX əsrdə coğrafi determinizm 

daha da genişlənərək, elmi fikrin inkişafında əsas istiqamətlərdən birinə 

çevrilmişdir. Cəmiyyətlə təbiət arasındakı qarşılıqlı təsirə dair bütün ideya və 

fikirlərin sintezi alman klassik fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndələri olan Hegel və 

Feyerbaxın konsepsiyalarında öz əksini tapmışdır. Hegel ilk dəfə olaraq, təbiətlə-

cəmiyyətin inkişafını vahid təbii-tarixi proses kimi başa düşürdü. O, materiya və 

ruhun, təbiətlə-insanın dialektik vəhdətini sübut etməyə çalışırdı. 

Feyerbax isə insanla təbiətin vahidliyini ilk növbədə insanın antropoloji 

mahiyyətində görürdü. Belə yanaşma isə təbiət-insan vahidliyinin materialist 

nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi demək idi ki, bu da həmin dövrdə irəliyə 

doğru mühüm addım hesab edilirdi. 

Müasir dövrümüzə qədər gələn cəmiyyət-təbiət konsepsiyasının yolları, 

müxtəlif və uzun olmuşdur. Belə ki, XIX-əsrin 40-cı illərində hələ Hegelin 

fəlsəfəsinin təsiri altında olan K.Marks cəmiyyət-təbiət problemindən bəhs edərkən 

insanı ideallaşdırır, onu təbiətə qarşı qoyur ki, bu da sözsüz ki, Hegelin antropoloji 

konsepsiyasının təsiri idi. Həmin dövrün ideoloqları və təbiətşünasları insanın 

təbiətə olunan təsirinin fəal xarakter daşımasını qeyd edərək, məhz bununla insanın 

təbiətə olan spesifik münasibətini görürdülər.  

Beləliklə, ilk baxımda insanın təbiətdən asılılığı azalır, guya insanlar 

mövcud şəraitdən süni yaradılmış texnosfer ilə qorunaraq, ətraf mühitin-təbiətin 

çatışmamazlığını düzəldir. Lakin, bu hələ insanın təbiətdən asılılığının azalması 

demək deyildir, əksinə, cəmiyyət inkişaf etdikcə onun təbiətə tələbatı da o qədər 

rəngarəng və zəngin olur. İnsan təbiətin yeni qüvvələrini aşkarlayıb istifadə 

etdikcə, müasir mərhələyə müvafiq olaraq özü də ondan asılı vəziyyətə düşür. 

Məsələn, Volqa, Dnepr, Kür, Nil çayları axımının nizamlanmasının böyük 
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üstünlükləri olmuşdur. Azərbaycanda Mingəçevir su anbarının tikilməsi ilə 

əlaqədar olaraq Kür-Araz ovalığında bataqlıqların qurudulmasına şərait yaradıldı. 

Lakin bunların yaratdıqları fəsadlar da göz qabağındadır. 

Təbiət və cəmiyyət qanunları arasındakı mühüm fərqlərdən biri də odur ki, 

cəmiyyət qanunları təbiət qanunlarına nisbətən qısa müddətlidir. Təbiət qanunlarını 

müşahidə və dərk etmək uzun vaxt tələb edir. Təbiətlə-cəmiyyət arasındakı 

əlaqənin qanunauyğunluqlarını öyrənmək tarixən yaranmış elmi nailiyyətlərə 

əsaslanmalıdır. Təbiətşünaslıq haqqındakı ümumbəşəri bilikləri sinfi, siyasi və s. 

cəhətdən, bəzən də məhdud hüquqi tələblər baxımından çeşidləmək nəinki 

keçmişimizi dərk etmək, eyni zamanda bu günümüzü də dərk etmək üçün böyük 

ziyan verir. 

Dünya ölkələrinin ictimai quruluşundan asılı olmayaraq müasir ekoloji 

böhrana məruz qalmaları onu göstərir ki, indi bütün ölkələr milli və sinfi ayrı 

seçkilik salmadan birləşməli, ətraf mühiti mühafizə etməkdə birgə səy 

göstərməlidirlər. 

İnsan nəinki əmək prosesində, bütün varlığı ərzində təbiətlə təmasdadır, 

onun vacib komponenti olan oksigenlə nəfəs alır və arasıkəsilməz madələr 

mübadiləsində olur. Təbiətlə insan arasında maddələr mübadiləsi kəsilərsə insanın 

nəinki fəaliyyətindən, həm də onun varlığından söhbət gedə bilməz. Biz insanı, 

təbiətlə birlikdə vahid bir sistemdə qəbul edirikcə onda insan, onun xüsusi və 

ümumiləşmiş əmək fəaliyyəti, təbiət və onun maddiləşmiş ehtiyatları, təbii 

vasitələri yarımsistem kimi qəbul edilməlidir. Təbiidir ki, belə halda göstərilən 

komponentlərin sistemliyi və müəyyən mənada fərqli cəhətləri təbiət-cəmiyyət 

münasibətlərində daima diqqət mərkəzində olmalıdır. Təbii tarazlığı, ekoloji 

müvazinəti saxlamada deyilənlərin böyük əhəmiyyəti vardır. İndiyə qədər klassik 

ideyalara toxunulmaz münasibətlər bəslənilməsi onların əsil mahiyyətinin 

açılmasında böyük maneələr yaratmışdır.  

«Ətraf mühiti mühafizə» və «Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə» bir-birinə 

yaxın anlayış olmaqla əlaqəli proseslərə malikdirlər. Göstərilənlər arasındakı 

qarşılıqlı əlaqə mürəkkəb və çoxsahəlidir. Bu mürəkkəbliyin başlıca cəhəti 
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aşağıdakılardan ibarətdir: birincisi, cəmiyyətin təbiətdən ayrılmazlığının dərk 

olunması ilə yanaşı, cəmiyyətin bir çox cəhətləri ilə təbiətə qarşı qoyulmasıdır; 

ikincisi, təbiətin və cəmiyyətin qanunlarının ayrılıqda, eyni zamanda təbiətin-

cəmiyyətin birgələşmiş qanunlarının öyrənilməsi səviyyəsinin həyatı tələblərdən 

geri qalmasıdır. 

Əlbəttə, ətraf mühitdə, bir qədər dəqiqliklə ifadə etsək materiyada 

(biosferdə, litosferdə, hidrosferdə, atmosferdə və s.) gedən proseslərin fiziki, 

kimyəvi, bioloji, geoloji və s. qanunları, qanunauyğunluqları barədə bir çox kəşflər 

məlumdur. Ancaq həmin proseslərin planetar mahiyyəti ilə sosial nəticələri 

arasındakı əlaqələrin tədqiqi olduqca aşağı səviyyədədir. 

Predmetin nisbətən cavan, əhatə dairəsinin mürəkkəb və çoxsahəli olması 

ətraf mühit və təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi məsələlərinin 

təkmilləşdirilməsini tələb edir. Hər iki anlayış bir çox halda «ekoloji mühitdən 

istifadə», «ekoloji gərginlik yaradan sahə» kimi də qiymətləndirilir. Daha doğrusu 

bəzi hallarda təbiəti mühafizə və ondan istifadə edilməsi kimi formaca başqa 

görünən ifadələri təhlil edərkən ekoloji mənbələrə və axtarışlara müraciət edilir.  

 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



Mühazirə 6 

 

Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi 

Atmosferin və iqlimin ekoloji xüsusiyyətləri 

 

Planetimizi əhatə edən vahid hava okeanı yer üzərində həyata təminat 

yaradır və mühafizə edir. Dünya dövlətləri səmanı öz sərhədləri daxilində bölüşə 

bilər, lakin daim hərəkətdə olan atmosfer bəşəriyyətin ümumi sərvətidir, bölünməz 

təbii şəraitdir. Təbii mühitin bir komponenti kimi atmosfer Kosmos, Dünya Okeanı 

ilə, qurunun suları və təbii ekosistemlərlə qarşılıqlı əlaqədədir.  

 İqlim təbiətin əsas amillərindən biridir. Xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinin, xüsusilə kənd təsərrüfatının iqlim məlumatlarına böyük ehtiyacı vardır. 

Buna görə də ayrı-ayrı rayonlar üzrə iqlim və hava şəraitinin öyrənilməsinə 

ölkəmizdə böyük diqqət verilir. 

 İqlimin ayrı-ayrı ünsürlərinin təsviri çoxillik meteoroloji müşahidə 

materiallarının işlənilməsi nəticəsində əldə edimiş orta rəqəmlərin əsasında verilir. 

Bununla bərabər, ayrı-ayrı illərdə havanın çoxillik dövrdəkinə nisbətən 

dəyişilmisinə - isti və soyuq, quraq, yaxud yağıntılı keçən illərə də xüsusi diqqət 

verilir. 

 İnsanın həyatında havanın rolu olduqca böyükdür. Kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığı, hər cür nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, açıq havada 

görülən bütün tikinti, təsərrüfat, mədəni və məişət işləri az və ya çox dərəcədə 

havanın vəziyyəti ilə əlaqədardır. Elm və texnikanın hazırki vəziyyətində insan 

hələlik havanın dəyişkənliklərinin qarşısını ala bilmir. Buna görə o atmosferin 

“şıltaqlıqları” ilə hesablaşmalı olur. Lakin havanın zərərli təsirini və ya onun 

nəticəsini tamamiə aradan qaldırmaq mümkündür. Buna görə də radio, televiziya 

və qəzetərdə hər gün gözləniləcək hava haqqında məlumat – havanın proqnozu 

verilir. Ayrı-ayrı təşkilatlar və insanlar isə öz işlərini həmin proqnoza əsasən təşkil 

edirlər. Əgər güclü külək əsəcəksə, gəmilər yaxın limanlara çəkilir, şiddətli yağış 

gözlənilirsə qurumaq üçün yerə sərilən ot və ya pambıq tez daldaya yığılır, uzun 
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müddətli qalın qar yağacaqsa, qış otlaqlarında saxanılan mal-qaranın xilas edilməsi 

üçün nəzarət artırılır. Beləliklə, təsərrüfata ziyan vura bilən bir atmosfer 

hadisəsinin gözlənildiyi haqqında qabaqcadan verilən xəbər, bəzən milyon 

manatarla itkinin qarşısını almağa imkan verir. 

 İqlim şəraiti haqqında dəqiq və hərtərəfli məlumatların təsərrüfat əhəmiyyəti 

çox böyükdür. 

 Panetimizi əhatə edən vahid “hava okean”-ı Yer üzərində həyatı qoruyur və 

saxlayır. Müasir dövrdə atmosferin çirklənməsi bəşəriyyətin, cəmiyyətin 

“bəlasına”, “xəstəliyinə” çevrimişdir. Bu “bəla” əsasən insanın sənaye 

fəaliyyətinin aktivləşməsi nəticəsində baş verir və insanın özünə, bütün canlılara, 

bitkilərə və bütövlükdə Biosferə mənfi təsir göstərir. Atmosferin çirklənməsi ən 

çox sənayenin inkişafı ilə əlaqədar olub fabrik, zavod, nəqliyyat vasitələri, məişət 

müəssisələri cəmləşən, həyat tərzi yüksək səviyyəyə çatan, yüksək milli gəlirə 

malik olan, enerjidən yüksək dərəcədə istifadə edən ölkələrdə baş verir. Bu 

ökələrdə havaya çoxlu miqdarda karbon qazı, müxtəlif sənaye qazları və tozları 

atılır. 

 Atmosfer çirklənməsi həmçinin qlobal problem olub təbii və dövət 

sərhədlərini tanımır, onlarla məhdudaşmır və hava intensiv çirklənmiş sıx yerləşən 

yaşayış məntəqələrindən və sənaye cəhətdən inkişaf etmiş rayonlardan daha 

uzaqlara - əhalisi az, havası təmiz olan yaşayış məntəqələrinə yaylır. 

Ətraf mühitin mühafizəsi üçün yaradılmış kompleks proqramda aparıcı 

yerlərdən birini atmosfer havasının mühafizəsi təşkil edr. Elmi-texniki inqilab 

dövründə nəhəng sənaye kompleksləri yaradılmış, on milyonlarla nəqliyyat 

vasitələri planetin yer və dəniz hissələri üzərində dolaşaraq, atmosferin 

çirklənməsinə səbəb olmuşdur. 

Yerin hava hövzəsnin öyrənilməsi və tədqiqi sənayenin, nəqliyyatın və kənd 

təsərrüfatının intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Hazırda atmosferin çirklənməsi ilə mübarizə vacib dövlət əhəmiyyətli problemə 

çevrilmişdir.  

Günəşin şüalandırdığı enerji atmsoferdən keçir və bu zaman onun müəyyən 
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hissəsi udulur. Atmosferin bəzi tərkib hissələri, məsələn, buludlar günəş enerjisini 

başqalarından çox udur. Belə ki, onlar günəş şüalandırmasının spektrini tamamilə 

buraxmır və yaxud spektri az buraxır və infraqırmızı şüalar isə keçə bilmir. Elə 

buna görə də özündən günəş enerjisini buraxarkən atmosfer qızır. Bu enerji 

okeanın səthinə çatdıqda qismən udulur və suyun üst qatını qızdırır. İstiliyin bir 

qismi istilik ötürmək hesabına atmosferə qayıdır və onun isinməsinə təsir edir. Bu 

hadisələrin və onun həm də əks olunma və səpələnmə proseslərinin nəticəsində 

atmosferdə temperatur şaquli surətdə dəyişir.  

Yer səthinə gələn günəş radiasiyasının əsas hissəsi okean və yerin üst səthini 

qızdırır ki, oradan da öz növbəsində Yerə yaxın hava təbəqəsi qızaraq şaquli 

qradiyenti təmin edir. Havanın stabilliyi və davamlılığı uzun müddət pozulmuşsa, 

onda atmosferin çirklənməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Məsələn, havası uzun 

müddət sabit qalan Los-Anjeles rayonunda havaya atılan hər hansı çirkləndirici 

(məsələn, qazlar) ətrafa yayıla bilmir və tez-tez smoq müşahidə olunur.  

 

Ozon qatının əhəmiyyəti 

 

Yer üzərində həyat, min illərlə atmosferdəki mühafizə qatı sayəsində 

qorunur. Ozondan ibarət olan bu qat Yeri Günəşin zərərli ultrabənövşəyi 

şüalarından mühafizə edir. Bu planetimizin nadir xüsusiyyətidir. Bu mühafizə 

qatının dağıldığı hallarda Günəşin ultrabənövşəyi şüalanması Yerin səthindəki 

həyatın pisləşməsinə səbəb olur.  

İqlimin keçmişdə dəyişkənlikləri yaxın onilliklərdə və əsr üçün riyazi model 

hazırlayarkən nəzərə alınır. Amma real şəraitlə müqaysədə ryazi modellər 

lazımınca dəqiq olmurlar, çünki bütün amilləri nəzərə almaq çətindir. Belə ki, 

alimlər tərəfindən Antarktidanın üzərində, stratosferin üst hissəsində günəşin 

ultrabənövşəyi şüalarının filtrdən keçirən ozon qatında «dəlik» aşkar edilmişlər, 

baxmayaraq ki, freonların ozon qatının tükənməsinə təsir modellərinin elektron 

hesablama maşınları tərəfindən yoxlanılması belə «dəliyin» olmasını 

proqnozlaşdırmamışdır. Məlum olmuşdur ki, modellərdə atmosferin yuxarı 
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qatlarında üzən və ozon parçalanmasına şərait yaradan çox xırda buz kristalları 

nəzərə alınmamışdır. Riyazi modelə bu yeni fiziki amil daxil edildikdən sonra 

Antakrtida üzərində ozon «dəlik» müşahidə edilməmişdir.  

Milli Aeronavtika Xidməti Agentlyinn (MAXA) 1998-c ilin yazında 

apardıqları tədqiqatlara əsasən, şimal yarımkürəsində 1969-cu ildən 1986-cı ilə 

kimi ozonun miqdarı 3% azalmışdır. Tibbi məlumatlara əsasən isə ozonun 1% 

azalması hər il 6% insanın dərisinin xərçəng xəstəliyinə tutulmasına səbəb ola 

bilər. Freonun bir molekulu on minlərlə ozon molekulunu parçalaya bilər. Deməli, 

modellərin mükəmməlləşməsi yalnız daha geniş məlumatlara əsaslanmalıdır.  

Ozon nədir? Ozon tərkibində 3 ədəd oksigen atomu olan qazdır. Günəşin 

ultrabənövşəyi şüaları oksigen molekullarını atomlara parçalayır ki, bunlar da 

sonradan digər oksigen molekulları ilə birləşərək, ozon əmələ gətirirlər. Ozon ilk 

dəfə 1839-cu ildə K.F.Şonbeyn tərəfindən elektrik boşalmalarının müşahidəsi 

zamanı kəşf edimişdir. Yalnız 1950-ci ildən sonra ozonun atmosferin bir hissəsi 

oduğu aşkar olunmuşdur. Onun adı yunan dilindən alınmışdır və “kəskin iy” 

deməkdir. 

Ozon qatı nədir? Ozon əsasən atmosferin troposfer və strotosfer qatlarında 

yerləşir. Ozon stabil qaz deyil və xüsusiə hidrogen, azot və xlora malik olmaqla 

təbii komponentlərə qarşı həssasdır ki, bunlar da onun dağılmasına gətirib çıxarır. 

Strotosferdə ozon ən çox 19-25 km yüksəklikdə yerləşir. Yerin səthi yaxınlığında 

(troposferdə) ozon özündə fotokimyəvi his və qələvi yağışlar toplayan, getdikcə 

problemlər yaradan çirkləndirici maddələr kimi təzahür edir. Lakin 11 km-dən 48 

km-ə qədər Yer səthindən hündürlükdə olan təhlükəsiz strotosferdə, aşındırıcı iyi 

olan maye qaz, oksigenin özü qədər həyat üçün gərəklidir. Ozon mühafizə qatı 

əmələ gətirir ki, bu da həddindən çox kövrək olmaqla bərabər, heyrətedici dərəcədə 

səmərəlidir. 

Ozonun atmosferdə miqdarı azdır. Belə ki, hər 10 milyon molekula 2 milyon 

normal oksigen və 3 ozon molekulu düşür. Atmosferdə olan ozonu Yer səthinə 

sərmək mümkün olsa idi, onda qalınlığı 3 mm olan nazik qat alınardı. 
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Xlorftorkarbohidrogenlər (XFK) ozon qatının yeyilməsinin ciddi səbəbi kimi 

göstərilir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hər yaz fəsli planetin cənub 

yarımkürəsində Antarktida üzərində ozon qatında “dəlik” əmələ gəlir ki, bunun da 

ölçüləri Afrika qitəsinin sahəsinə müvafiq gəlir. “Dəlik” adi məlum dəliklər deyil, 

ozon qatının çox aşağı konsentrasiyası olan zonadır. Antarktida üzərindəki 

atmosfer qışda yerdə qalan aləmdən, qütb burulğanı adlanan küləyin təbii dövranı 

ilə təcrid ounur. Qış vaxtı, soyuq və qaranlıq olduqda atmosferdə qütb stratosfer 

dumanları əmələ gəlir. Təsirsiz xlor, bu buludların səthində, gün işığının təsiri 

altında ozonla kimyəvi reaksiyaya girməklə ozon qatını yeyən formaya çevrilir. 

Bunun nəticəsində hər payız, günəş cənuba doğru, yəni Antarktidaya doğru 

qayıdarkən ozonun tez dağılması baş verir. Antarktida strotosferinin kifayət qədər 

qızdığı və beləliklə də onu qalan dünyadan təcrid edən qütb strotosfer buludlarını 

dağıtdığı və küləkləri yardığı vaxt “dəlik” yenidən yox olur. Ozonla zəngin olan 

hava Antarktida üzərindəki deşiyi və ya dəliyi dartışdırır. Küləyin dövranı, aşağı 

konsentrasiyalı ozon olan havanın şimala doğru yerdəyişməsinə səbəb olaraq, 

başqa bölgələrdəki ozon konsentrasiyasını onunla qarışma sayəsində azaldır. 

Beləliklə, problem cənub yarımkürəsinin məntəqələrinə yayıla bilər. Ən geniş 

“dəliklər” son ilər müşahidə edilir. Nazilmə, xüsusilə, 15 km-dən 30 km-ə qədərki 

hündürlükdə baş vermişdir ki, burada adətən ozonun konsentrasiyası ən yüksəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XFK-nın ozon qatına təsiri, cənub qütbü ətrafında, çox 

soyuq təcrid olunmuş hava kütləsinin yaratdığı nadir meteoroloji şəraitin yarandığı 

bölgədə güclənir. 

Antarktida üzərində ozon qatının ən çox tükənməsi sentyabr-oktyabr 

aylarında olur, noyabr ayından sonra isə ozon qatının qalınlığı mütəmadi artır. 

Antarktida üzərində maksmum ozon 1985-ci ildə qeydə alınıb. O vaxtdan onun 

miqdarı az artmışdır.  

Şimali Avropada ozon «dəliyi» cənub zonasına nisbətən kiçikdir, tam aydın 

hiss olunmur və ozon qarışığının azalması xeyli zəif gedir. 1987-ci ildə BMT-nin 

üzvi olan- 23 sənaye ölkəsi, o cümlədən keçmiş SSRİ freon istehsalını azaltmaq 

(feronlarla refrijiratorlar, kondisionerlər, soyuducular və aerozol balonları 
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doldurulur), onu tərkibində xlor olmayan maddələrlə əvəz etmək razılaşdırılmışdır.  

Nəzəriyyələrdən birinə əsasən, karbonun artdığı sürətlənən fotosintez 

prosesində bitkilər və planktonlar tərəfindən mənimsənilir ki, bunun nəticəsində 

xeyli CO2 toplanmasına səbəb olur. Əgər bu belədirsə, onda meşələrin karbon 

qazının qarşısının alınmasındakı rolu aydın olar və meşə qırılması, məhv edilməsi 

çox böyük təhlükə kəsb edir. Q.Merlandın hesablanmasına əsasən, hər il qazıntı 

yanacaqlarının yandırılması nəticəsində atmosferə atılan 5 milyard ton CO2-nin 

udulması üçün Avstraliyanın ərazisinə bərabər sahədə meşələrin salınmasını tələb 

edir.  

Ozonun ölçülməsi. Ozon qatının miqdarını Dobson vahidi ilə ölçürlər. 

Oturacağının sahəsi 1sm
2
 olan vertikal sutunda normal təzyiq və temperaturda olan 

ozonun miqdarı 300 Dobson vahidinə bərabərdir. Yer kürəsində ozonun orta 

miqdarı təxminən 300 Dobson vahididir. Müxtəlif coğrafi sahələrdə onun qiyməti 

230-500 arasında dəyişir. 

Ozon qatının müşahidəsi ilə müntəzəm olaraq NASA, WHO, Kanada, 

Böyük Britaniya, Yeni Zellandiyanın və s. çoxsaylı təşkilatları məşğul olurlar. 

Antarktida üzərində 1979-cu ildən 2000-ci ilə qədər yaranmış “dəliyin” sahəsinin 

dəyişməsi qrafiki Yeni Zellandiyanın Milli Su və Atmosferin Tədqiqi İnstitutunun 

nəticələri əsasında verilmişdir. Şimal yarımkürəsi üzərində də ozon qatının 

müşahidə edilən nazilməsi bəzi meteoroloji amillər sayəsində geniş “deşiklərin” 

olmasına baxmayaraq, Antarktida bölgəsindən az narahatlıq doğurmur. Avropanın 

bir neçə şimal ölkələri, Rusiyanın şimal bölgələri artıq ozonun az olduğu sahələrə 

aiddir. Bunu ABŞ-ın Florida Universitetinin araşdırmaları daha aydın göstərir.  

Ozon qatının azalması respublikamızda normaya uyğundur. Antarktida, 

Arktika, ekvatorla Qrinviç xəttinin kəsişməsində 1-18 sentyabr 2000-ci il 

müddətində ozonun miqdarının dəyişməsi ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmos 

Akademiyasının (NASA) aldığı nəticələrdə əyani görünür. 
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Mühazirə 7 

 

Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri 

 

İqtisadiyyatın inkişafı güclü sənaye obyektlərinin və komplekslərinin 

tikilməsi zərurətini yaradır. Əmək ehtiyatlarının təminatı ilə əlaqədar olaraq belə 

obyektlər əsasən yaşayış məntəqələri yaxınlığında salınır. Atmosferə aerozollar 

atan, əhali sağlamlığı üçün təhlükəli olan, ekoloji sistemi pozan obyektlərin 

optimal yerləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki atmosferi süni 

çirkləndirən əsas mənbələrdən biri sənaye sahələridir.  

 Qara metallurgiya – çuğun əridilməsi, ondan polad istehsalı zamanı 

atmosferə müxtəlif qazlar atılır. V.Şaprinskiyə görə 1 milyon ton polad istehsalı 

zamanı atmosferə 75 min ton CO2 ixrac edilir. 

Domna qazlarından başqa atmosferə həm də az miqdarda arsen, fosfor, 

qurğuşun, civə və nadir metalların buxarları, antimon (sürmə) və qətranlı maddələr 

atılır. Marten və poladəridənlərdən sexlərin tullantıları da atmosferi xeyli 

çikrləndirir. Polad əriyən zaman həm də metalın buxarı, şlak, metal oksidləri və 

qazları ayrılır. Marten peçlərinin tozunun əsas hissəsi dəmir – 3 oksid (6,7 %)-dən 

ibarət olur. 1 ton marten poladının oksigensiz əridilmə prosesində 3000-4000 m
3
 

qaz ayrılır, onların tərkibində tozun qatılığı orta hesabla 0,5 qm
3
 təşkil edir.  

Metan ərimə zonasına oksigen verildikdə isə toz əmələgəlmə dəfələrlə 

çoxalaraq 15-52 qm
3
-a çatır. Kokskimyəvi istehsalı atmosfer havasını tozla və 

uçucu birləşmələrin qarışığı ilə çikrləndirir. İş rejimi pozulduqda isə atmosferə 

külli miqdarda təmizlənmiş koks qazı atılır.  

Əlvan metallurgiya – gil – torpaq – alüminium-oksidi, alüminium, mis, 

qurğuşun, qalay, sink, nikel və digər metalların peçdə istehsalı zamanı zərərli 

maddələr əmələ gəlir. Əlvan metallurgiya atmosfer havasını əsasən kükürd 

anhidridi (75%), karbon qazı (10,5%) və tozla çirkləndirir.  

Kimya və neft-kimya sənayesi – turşuların (sulfat turşusu, xorid turşusu, 

fosforit turşusu, nitrat turşusu və s.) istehsalı və s. zamanı atmosferə tullantılar 
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atılır. Çirkləndiricilərin tərkibində karbon qazı (28%), kükürd anhidridi (16,3%), 

azot oksidi (6,8%) olur. Neftayırma sənaye müəssisələri atmosferi karbohidrogen 

(23%), kükürd qazı (16,6%), karbon qazı (7,3%), azot oksidi (2%) birləşmələrilə 

çirkləndirir. Respubikamızda kimya və neft-kimya müəssisələrinin çoxu Bakı və 

Sumqayıt şəhərərində cəmləşmişdir. Mövcud müəssisələrin texniki təchizatı, 

təmizləyici qurğularının çoxunun yararsız vəziyyətdə olması, qaz-toz tutucu 

avadanlıqlarının sıradan çıxması ətraf mühitə normadan artıq tullantıların 

atılmasna səbəb olur. 

 Tikinti materialları sənayesi – sement və digər bərkidici materiallar, 

azbest, tikinti keramika və saxsı materialları, istilik və səs izoləedici materiallar 

istehsalında atmosferə toz və asılı maddələr atılır.  

Bundan başqa tullantılarda hidrogen-sulfid (0,03 %), formaldehid (0,02%), 

toluol (0,02%), benzol (0,01%), vanadium 5-oksid (0,01%) də olur. Sement, azbest 

və digər tikinti materialları istehsal edən zavodların ətrafında havada benzopirin, 

toz və digər zərərli maddələrin yüksək tərkibi müşahidə olunur.  

Sement sənayesində xamaal kimi mercel qarışıqlı və gil şistəlri qarışığı olan 

əhəng daşlarından istifadə edilir. Həmin texnologiya çoxlu toz hissəciklərinin 

ayrılması ilə səciyyələnir ki, bu da sement tozu ilə atmosfer havasını daha çox 

çikrləndirir.  

Təxmini hesablamalara görə yer atmosferinə ildə 100 min tonlarla zəhərli 

qazlar və tozlar atılır. Bu çirkləndiricilər sənaye rayonlarında külək vasitəsilə başqa 

yerlərə aparılmasına və çökdürülməsinə baxmayaraq, bir çox hallarda sənaye 

şəhərləri ətrafında yüksək çirklənmə kəsafətliyi (konsentrasiya) yaradır.  

 Ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesi – ətrafa xeyli çirkləndirici maddələr 

yayır. 

Ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesi müəssisələri tərəfindən atmosferə 

buraxılan xarakterik çrkləndirici maddələr bunlardır: bərk (sülb) maddələr 

(29,8%), karbon qazı (28,2%), kükürd anhidridi (26,7%), azot oksdləri (7,9%), 

toluol (1%), hidrogen sulfid (0,9%), aseton (0,5%), ksilol (0,45%), butil asetat 

(0,4%), etil-asetat (0,4%), formaldehid (0,1%), metilmerkaptan (0,2%). 
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 İES-lərin ətrafı həmişə ziyanlı aerozolla daha zəngin olur. Azərbaycanda 

inşa olunmuş İES-də əsas yanacaq kimi qaz (80-87%) və mazutdan (13-20%) 

istifadə olunur.  

Azərbaycanın böyük İES-ləri (1 mln.mvt.) Abşeron rayonunda, Mingəçevir 

şəhəri yaxınlığında) və Şirvan şəhərinin 10-15 km-liyində yerləşir.  

Azərbaycanın bütün İES-ləri yanacaqla (mazut) və qazla işləyir. Mazutun 

kükürdlülük dərəcəsi 2%təşkil edir. Tüstü borularından atmosferə sutkada 700-

1000 ton kükürd və azot oksidləri atılır. Azərbaycanın iri İES-ləri ətrafında 3-5 km 

radiusunda havada CO-in qatılığı yüksək həddə çataraq 0,4-0,6 mq/m
3
 təşkil 

etmişdir. Tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, kükürd qazının, azot 2-oksidin və 

tozun qatılığının zonal yayılması qanunauyğun olaraq stansiyanın yerləşdiyi 

mənbələrdən 2,5-3 km məsafədə maksimum çirklənmə müşahidə edilir. 

Azərbaycan İES-də (Mingəçevir) qaz işlədilərsə adambaşına ildə 250-300 kq his 

düşər, mazutdan istifadə zamanı bir rəqəm 5 dəfə yüksək olur. Təəssüf ki, 1986-cı 

ildən bəri yüksək kükürdlü (4%-ə qədər) mazutdan istifadə edilir.  

Atmosferi radioaktiv maddələr də çirkləndirir. Havanı daha çox çirkləndirən 

digər mənbə hazırda nəqliyyat vasitləri, xüsusilə avtomobillərdir. Nəqliyyat 

insanların həyatına güclü təsir göstərir. Şəhərlər böyüdükcə nəqliyyat problemi 

kəskin hal alır. Bəzi şəhərlərdə onların buraxdığı qazlar havanı çirkləndirən 

qazların 68-80%-ni təşkil edir. Fransız alimi İ.Detrinin məlumatına görə benzin və 

dizellə işləyən mühərriklər havaya CO2-5,0 və 9,0%, CO-4,0 və 0,1%, oksigen-4,0 

və 9,0%, hidrogen-2,0 və 0,03%, aldehidlər-0,004 və 0,002%, azot oksidi-0,06 və 

0,04%, kükürd qazı-0,006 və 0,02% atır. 

 Avtomobillərin atmosferə buraxdığı zərərli qazların konsentrasiyası yalnız 

mühərrikin tipindən deyil, həm də avtomobillərin texniki vəziyyətindən, edilən 

xidmətdən, qida və yanma sisteminin vaxtında təmirindən və gedilən yolun 

xarakterindən asılıdır. 

 Avtomobillərlə çirklənmələrin qarşısını almaq üçün tulantıların zərərlilik 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, daxili yanma mühərrikinin təkmilləşdirilməsi, 

benzinin keyfiyyətinin artırılması, neytrallaşdırıcılardan və yanacağın alternativ 
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növlərindən istifadə etmək lazımdır. Atmosferin çikrlənməsinə başqa misal 

göstərək: 

1948-ci oktyabrın 26-sı səhər tezdən sıx və qalın duman (buna smoq deyilir) 

Lenever şəhərini (ABŞ, Pensilivaniya ştatı) bürümüşdü. Tüstü ilə duman 

qarışığından yaranan qurum səkiləri, evlərin damını, körpüləri qara örtüyə 

bələmişdi. İki sutka ərzində şəhərdə görüş dairəsi o qədər zəifləmişdi ki, onun 

sakinləri hətta evə gedən yolu da çətinliklə tapırdılar. Bir neçə gün ərazidə öskürən 

və havasızlıqdan təngənəfəs olan adamlarda boğulma, öyümə, göz, boğaz ağrısı və 

s. kimi xəstəliklərin sayı sürətlə artmışdı. Smoqun davam etdiyi 4 gün ərzində 

şəhərin 1,4 mln. əhalisindən 6 min nəfər xəstələnmiş, 20 nəfəri isə ölmüşdür. Xeyli 

ev heyvanları tələf olmuşdur. Yalnız leysan yağışlardan sonra hava təmizlənmiş və 

şəhərdə həyat bərpa olmuşdur.  

Atmosfer havasının radioaktv maddələrlə çikrlənməsi.  

Atmosferə (radioaktiv maddələr) RM-lər təbii radioaktiv proseslər vastəsilə, 

uran filizləri çıxardıqda, reaktorların istismarı zamanı və atom partlayışı 

nəticəsində daxil olur.  

Təbii radioaktivlik atmosferə xasdır. O, təbiətdə həmişə mövcuddur və insan 

fəaliyyətindən asılı deyil. Canlı orqanizmlər belə radioaktivliyə uyğunlaşıb və heç 

bir zərərli nəticəyə səbəb olmur. RM-lə atmosferin çirklənməsi atom və hidrogen 

bombalarının partladılması nəticəsində baş verir. Hər bir belə partlayış zamanı 

radioaktiv tozlardan dəhşətli buludların yaranması müşahidə olunur. Çox güclü 

partlayış dalğası zamanı bu tozların hissəcikləri bütün istiqamətlərə yayılaraq 30 

km yüksəkliyə qədər qalxır. Partlayışın ilk saatları ən iri hissəciklər, bir qədər kiçik 

hissəciklər isə 5 sutka ərzində yerə düşür, nəhayət daha xırda dispers tozlar hava 

axınları vastəsi ilə min km məsafələrə yayılaraq bir çox illər ərzində Yer kürəsinin 

səthinə düşür.  

Atom partlayışı zamanı əmələ gələn ayrı-ayrı izotopların yarımparçalanması 

müxtəlif dövrlərdə davam edir. Bu baxımdan 2 izotop-stronsumun 90-25 il ərzində 

parçalanması gedir, o, yer səthinə düşərək bitki tərəfindən udularaq yemlə inəyin 

südünə keçir və xəstəlik törədir. Həmçinin sezium –137-n yarımparçalanması isə 
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33 il davam edir.  

Biosferin radioaktiv çikrləndrilməsində nüvə silahlarının sınaqdan 

keçirilməsi mühüm faktor sayılır. Dünyada 2000-dən artıq nüvə silahı sınaqdan 

keçirilmişdir (onlardan 500-ü atmsoferdə). Bu partlayışlar zamanı ətraf mühitə 

milyon kürülərlə radioaktiv sezium –137, stronsium-90 və dgər elementlər daxil 

olmuşdur.  

Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi baxımından nüvə müharibəsi ən 

dəhşətli, ən qorxulu ola bilər, tədqiqatlar göstərir ki, əgər nüvə müharibəsi 

başlayarsa, iri şəhərlərə atom bombası atılacaq. Bu zaman Yerin geniş ərazisini 

aylarla qaranlıq bürüyəcək, günəş şüası yanğınlar nəticəsində əmələ gələn 

hissəciklərdən ibarət böyük buludlardan keçə bilməyəcək. Bir sıra regionlarda orta 

temperatur bir neçə 10 dərəcə aşağı düşəcəkdir (hətta suyun donma dərəcəsindən 

də aşağı). Strotosferin ozon təbəqəsi naziləcək, atmosfer havası zəhərlənəcəkdir.  

AES-də baş verən qəzalar nəticəsində də atmosfer havasının radioaktiv 

çirklənməsi baş verir. 1986-cı ildə Çernobıl AES-də baş verən qəza nəticəsində 

Belorusiya Respublikası ərazisinin 4/5 hissəsi radioaktv çikrlənməyə (xüsusilə 

sezium-137 və stronsium-90) məruz qalmışdır. Burada 16,4 min km
2
 ərazi 

çirklənməyə məruz qalmışdır. Bundan başqa qonşu Ukrayna Respublikasının geniş 

ərazisi də radioaktiv çirklənməyə məruz qalmışdır. Çirklənməyə məruz qalan 

rayonlarda bitki və heyvanlarda anomal mutasiya müşahidə olunmuş, bəzi 

sahələrdə meşələr qurumuşdur.  

Elektromaqnit çirklənməsi. 

Elektromaqnit dalğalarının təbi mənbələri: yer səthinn daimi elektrik və 

maqnit sahəsi, kosmik aləmdən (günəş, ulduzlar və s.) ibarətdir. Yerin təbii 

elektromaqnit sahəsi onun səthində açıq yerlərdə adətən 100-500 Vm gərginlikli 

izafi mənfi yükün yaranmasıdır. Qara buludlar gərginlik sahəsini 10-100000 Vm-ə 

qədər yüksəldə bilər. Təbii elektromaqnit mənbələri zəif olduğundan canlılara bir o 

qədər də ziyan vurmur. Canlılar üçün süni elektromaqnit mənbələri daha ziyanlıdır. 

Hazırda iri şəhərlərdə, hətta yaşayış mənzillərində güclü elektromaqnit 

çirklənməsi müşahidə olunur. Gündəlik həyat tənziminə müdaxilə edən 
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radiochazlar, televzorlar, məişət cihazları, açıq ərazilərdə isə elektrik nəqliyyatı, 

yüksək gərginlikli eletkrk xətləri, transformatorlar, radiolokator stansiyaları 

elektromaqnit çirklənməsinə səbəb olur.  

Elektromaqnit sahəsinin antropogen mənbələri 2 qrupa bölünür: 1 qrup-

generasiya olunan (0-3 km) ən yüksək gərginlikli mənbələr; 2 qrup – 3 kHs –200 

Qhs diapazonunda mikrodalğalar daxil olmaqla radiogərginlikli diapazonlarda 

generasiya olunan şüalardır. Bunlardan canlılar üçün ən təhlükəlisi radiolokatorlar 

(hava əlaqəsi, gəmiçlik nəqliyyat radiolokatorları, hava nəqliyyatına nəzarət) 

sayılır. 

Elektromaqnit şüalarının canlılara təsirinə kömək edən amillərdən biri 

atmosfer ionlaşmasıdır. Atmsoferdə olan ionlar 3 yerə bölünürlər: ağır, orta və 

yüngül ionlar. Atmosferin 1 sm
3
-da ağır ionlar 64 %, orta ionlar 20%, yüngül 

ionlar isə 10% təşkil edir. İonlar atmosferin özündə saxladığı temperaturdan asılı 

olaraq dəyişir: ağır ionlar qışda daha çox, yayda az, yüngül ionlar isə qışda az, 

yayda çox olur.  

Parnik (istilik) qazları və onların iqlim dəyişməsinə təsiri 

 Atmosferdə bəzi qazlar, o cümlədən su buxarı parnik (istixana) effekti 

yaratmaqla fərqlənir, onlar yer səthinə yüksək dərəcədə Günəş radiasiyası 

buraxmağa qabildir. Yer səthinin orta temperaturu +15
0
S təşkil edir. Parnik effekti 

olmasa idi o, -18
0
S olardı. Odur ki, parnik effekti Yerdə həyatın mövcuduğu üçün 

əsas mexanizmlərdən biridir. Parnik effekti yaratmaqda atmosferdə olan su buxarı 

aparıcı rol oynayır. Bu baxımdan, atmosferdə yüksək konsentrasiyada olan qazlar 

böyük rol oynayır. Əsas parnik qazları aşağıdakılardır: karbon 2-oksid (CO2), azot 

oksidləri, xüsusilə NO2, metan (CH4) və troposfer ozonu (O
3
). Sonuncu yüzillikdə 

bu təbii qazların miqdarı artmışdır. Atmosferə əlavə olaraq qlobal ekosistemin təbii 

komponenti olmayan digər qazlar da daxil olur (ən əsası insan tərəfindən sintez 

ediən xlor-flüor üzvi birləşmələri, freonlar və s. aiddir). Son 200 ildə, xüsusiə 

1950-ci illərdən sonra insan fəaliyyəti atmosferdə parnik effektli qazların 

konsentrasiyasının artmasına səbəb olur. Bu qaz qarışığı radiasiyanı udur və əks 

etdirir. Odur ki, Yerin iqliminə təsir etmək qabiliyyətinə malikdir.  
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 Turşulu (turş) yağışlar. Turşulu yağışlar ifadəsi ilk dəfə 1872-ci ildə 

R.Smit tərəfindən qeyd olunmuşdur. Turşulu yağışların əsas komponentləri azot və 

kükürd oksidlərinin (SO2 və NO) aerozolları sayılır. Amonyak da (NH3) turşulu 

yağışların əsas komponentlərindəndir.  

Turşulu yağışlar həm təbii, həm də antropogen mənşəli olur. Turşulu 

yağşların əmələ gəlməsinə səbəb olan təbii mənbələrə vulkan püskürmələri, şimşək 

çaxması və ildırım, meşə yanğınları, biogen ifrazatı, torpağın deflyasiyası və s. 

aiddir. Avropa və Şimali Amerikada qazıntı yanacaqlarından çox istifadə 

olunduğundan bu ərazidə dünyada atmosferə buraxılan maddələrin 70%-i düşür və 

bu turşulu yağışın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Turşulu yağışın əsas yayıldığı 

vilayətlər - sənaye rayonları sayılır (Şimali Amerika, Qərbi Avropa, Yaponiya, 

Koreya, Çin, Rusiyanın sənaye rayonları). İndiyə qədər məlum olan ən turş yağış 

Kanadada (pH 2,4) və ABŞ-ın Los-Anjelos şəhərində (pH 2,3) qeydə alınmışdır. 

Antropogen amillərin güclənməsi ilə əaqədar atmosferdə parnik qazlarının 

artması onların parnik effektivliyini də yüksəldəcəkdir. 2100-cü ilə qədər yerüstü 

havanın temperaturunun təxminən 2
0
S artması gözlənilir. 

 

Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi 

 

İqlimin tərəddüdü və dəyişkənliyi problemi müasir dövrdə bəşəri əhəmiyyət 

daşıyır. Azərbaycanın ərazisində il ərzində ən maksimal müsbət normalar fərqi 

müşahidə edilmişdir (0,77±0,39
0
). 1961-1990-cı illərdə orta illik temperaturlar 

Azərbaycan ərazisində 02-0,6
0
S intervalda artmışdır. 10 il ərzində (1990-2000) 

temperatur daha 0,41
0
S artmışdır. 1997-ci ildə Azərbaycan ərazisinin təqribən 1/3-

ni əhatə edən leysan yağışları, sel-subasma hadisələri 15 nəfərin həlakı ilə 

nəticələnmişdir. 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən 1992-ci ildə BMT-nin Rio-de-

Janeyroda (Braziliya) keçirilən “Ətraf mühit və inkişaf” konfransında “İqlim 

dəyişmələri üzrə çərçivə konsepsiyası”-nı imzalamış, 1995-ci idə Milli Məclis 

tərəfindən ratifikasiya edilmiş, 2000-ci ildə bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi 
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mexanizmini təyin edən Kioto (Yaponiya) protokolunu imzalanmışdır. 

Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün 1997-ci ildə iqlim 

dəyişilmələri üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. Respublikamızda parnik 

qazlarının azaldılması üçün texnologiyalara Milli tələbat müəyyənləşdirilmiş, iqlim 

üzərində sistematik müşahidələrin hazırki vəziyyəti və potensialı 

qiymətləndirilmişdir.  

Hazırda Azərbaycan iqlim dəyişmələri üzrə Şərqi Avropa və keçmiş SSRİ 

dövlətləri ilə birlikdə parnik qazlarının inventarlaşdırılmasının keyfiyyətlərinin 

təkmilləşdirilməsi üçün Milli potensialın yaradılması üzrə regional layihəsinin 

ilkin mərhələsində iştirak edir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində atmosfer 

havasının mühafizəsi sahəsindəki vahid dövlət siyasəti müəyyənləşdirilir və həyata 

keçirilir. Atmosfer havasının mühafizəsinə dair məqsədli dövlət proqramlarına və 

Azərbaycan Respublikasının bu sahədə beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olaraq 

atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasının azaldılması, həmçinin belə 

azalmanın həyata keçirilmə müddətləri dövlət tərəfindən müəyyən edilir.  

 

Tullantısız istehsal 

 

Hazırda bir çox qabaqcıl ölkələrdə təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək 

məqsədilə ayrı-ayrı təsərrüfat və sənaye komplekslərindən tullantısız məhsul 

almağa yönəldilən texnologiyadan geniş istifadə olunur.  

Elmi-texniki inkişaf dövrü olmasına baxmayaraq hələ də sənaye proseslərinə 

cəlb edilən xammalın yalnız 5-10%-ə qədəri son məhsula çevrilir, qalan 90-95 %-ə 

qədəri isə tullantı kimi ətraf mühitə atılır. Deməli, xammal ənənəvi sənaye 

məhsullarının alınmasına yox, atılan tullantılara xidmət edir. Bununla əlaqədar 

istehsalın ekolojiləşdirilmə-sinə böyük ehtiyac vardır. Belə istehsalın məqsədi 

tullantıların azaldılaraq ləğv edilməsi, az tullantılı, hətta sənayenin bəzi sahələrində 

tullantısız istehsal yaratmaqdır. Hazırda bir çox alimlər ətraf mühitin 

mühafizəsində tullantısız texnologiyaya keçilməsini vacib sayırlar. Tullantısız 
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texnologiya bütün sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının ekoloji strategiyası hesab 

olunur.  

Müasir sənayedə tullantılar o qədər çoxdur ki, çoxlu sayda təmizləyici 

qurğuların inşasına böyük ehtiyac var. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, təmizləyici 

qurğuların inşası çox vəsait tələb edir, hətta istehsalın dəyərini üstələyir. Ona görə 

də tullantıları parçalamaq yox, onlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək 

nəzərdə tutulur.  

Tullantılardan tam istifadə edilməsi qapalı texnoloji proseslər yaratmağı 

tələb edir. Yəni bir tullantı başqa istehsal üçün xammal olur, xırda müəssisələr iri 

istehsal komplekslərində birləşir. Belə hallarda ətraf mühitin çikrləndirilməsi 

azalır, təbii sərvətlərdən istifadənin də səmərəsi yüksəlir.  

Tullantısız texnologiyanın inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

tullantıların utilləşdirilməsi, xammal və minerallardan kompleks istifadə edilməsi, 

qapalı siklli istehsalın təşkil edilməsi, çirkab suların atılması, zərərli maddələrin 

atmosferə buraxılması və s. Hazırkı dövrdə ekoloji istehsalın əsas vəzifələri 

gücləndirilərək insan fəaliyyətinin zərərli nəticələrini neytrallaşdırmalı, sağlamlıq 

zonaları və ekoloji təmiz olan süni ekosistemlər yaratmağa 

istiqamətləndirilməlidir.  

 

Atmosferin mühafizəsi 

 

Daim hərəkətdə olan hava yerdən qalxan qaz, tüstü, toz halındakı tulantıların 

yüngül hissəsini uzun müddət özündə saxlayıb onları dünyanın müxtəlif 

rayonlarında tədricən çökdürür. İnsanların sağlamlığına, torpağa, su mənbələrinə, 

heyvanat aləminə, bitki örtüyünə mənfi təsir edir. Belə proses kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığını azaldır, metal quraşdırıcılarda korroziyanı 

şiddətləndirməklə, maşınların, avadanlıqların, elektrik ötürücü dirəklərin ömrünü 

xeyli qısaldır. 

Havaya qalxan tullantıarın miqdarını azaltmaq və onların tərkibini 

zərərsizəşdirmək əsasən iki yolla həyata keçirilə bilər: 
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1. Tükənməyən enerji sərvətlərinin – külək, günəş, yeraltı istiliyin, su 

enerjisinin geniş istifadəsi, onsuz da məhdudlaşmaqda olan üzvi yanacağın (neft, 

qaz, daş kömür, torf, yanar şist, antrasit və s.) enerji balansında xeyi azaldılması. 

2. Daxili mühərriklərdə, elektrik stansiyalarında və bütün sənaye 

müəssisələrində, məişətdə istifadə edilən yanacağın tərkibindəki zəhərli 

maddələrin çıxarılması və xeyi azadılması. 

Son zamanlar hava mühitini təmizləmək və ona nəzarət etmək üçün müasir 

elektron sistemlərindən, havanı asılı vəziyyətdə olan (toz) hissəciklərdən 

təmizləmək üçün, elektrofiltrlərdən istifadə edilir. Toz hissəciklərini udma 

qabiliyyətlərinə görə toz tutan qurğular tozçökdürən kameralara, inersiyalı 

tozayıranlara, yağlı və çoxqatlı filtrlərə, elektrofiltrlərə ayrılırlar.  

Elektrofiltrlər havada toz qarışıqlarının təmizlənməsində ən səmərəli 

qurğular olmaqla, tüstülü qazlarda sıxlığı çox olan yüksək toz və kül qatışıqlarının 

təmizlənməsində geniş istifadə edilir. Onların təmizləmə dərəcəsi 90-95% olmaqla, 

başqa növ toztutan qurğulardan çox üstündürlər. Ətraf hava mühitinin tərkibinə 

nəzarət sistemində ən mühüm yerli-hava hövzəsində qazların toplanması və 

azalmasını xəbər verən qaz indikatorları və müasir elektron qaz-analizatorları 

istilik kimyəvi və fotokalorimetrik üsulla işləyən və hava mühitində müxtəlif 

qazların miqdarını təyin edən cihazlardır. Beləliklə, istilik kimyəvi analizatorlar 

katalizatorun köməyi ilə havanın oksigenində təyin olunan komponentdə kimyəvi 

reaksiyasının istilik effektini qiymətləndirir. Günəş şüaları yer səthinn heç 

yerlərində şaquli düşmədiyi üçün vahid sahəyə düşən radiasiyanın miqdarı coğrafi 

enlikdən asılıdır (məsələn, qütblərdə ekvatora nisbətən soyuq olar). Nəticəsi də 

qütblərdə və ekvatorda havanın xüsusiyyətləri fərqlidir. Lakin Yer səthindən 

temperaturun üfüqi paylanmasının enlikdən asılı olması tam vacib deyil, çünki 

hava kütləsi daim hərəkətdə olur və onun soyuq kütləsi cənuba, isti hissəsi isə 

şimala hərəkət edir. Beləliklə, atmosferdə temperaturun üfüqi məsafəsi, şaquli 

məsafədən çoxdur, onda şaquli qradyent də adətən üfüqi qradiyentdən artıqdır. Bu 

halda ki, şaquli qradiyent daha çoxdur və nisbətən sabitdir və şaquli istiqamətdə 

hava mübadiləsi demək olar ki, nisbətən zəifdir.  
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Mühazirə 8 

 

Litosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi 

 

Yer kürəsinin və onu təşkil edən qitələrin, dənizlərin, heyvanat və bitkilərin 

inkişaf tarixi mürəkkəb ekosistemlərdən ibarət olub, müəyyən mərhələləri 

keçmişdir.  

Yer kürəsinin hər hansı bir sahəsinin məruz qaldığı dəyişikliklər və onun 

inkişafı burada baş verən geoloji proseslərlə sıx əlaqədardır. Odur ki, Yer kürəsinin 

ərazisinin geoloji inkişaf tarixini şərh etmək üçün Yer qabığının ayrı-ayrı 

hissələrində baş vermiş geoloji prosesləri aydınlaşdırmaq lazım gəlir. Tarixi 

geologiyaya dair tədqiqatlar Yerin və eləcə də litosferin genetik inkişafına dair 

qiymətli məlumatlar verir. Həmin sənədlər keçmiş geoloji dövrlərdə əmələ gəlmiş 

suxurlar, minerallar, heyvan və bitki qalıqlarından və s. ibarətdir. Bu sənədləri 

«oxumaq» və onların əsasında tarixi ardıcıllıq yaratmaq üçün geoloqlar aktualizm 

deyilən metoddan istifadə edirlər. Bu proses yer üzərində hazırda baş verən 

proseslərin və onların nəticəsində əmələ gələn məhsulların öyrənilməsinə əsasən 

müqayisəli mülahizələr yürütmək metodudur. Məs. müasir dənizlərdə, göllərdə 

arası kəsilmədən müxtəlif çöküntülər-lillər, qumlar və s. toplanırsa, deməli biz 

hazırda bu çöküntülər əmələ gəlmiş süxurları tapdığımız yerlərdə vaxtilə dəniz,göl 

və ya başqa su hövzəsi olduğunu söyləyə bilərik. Ümumi tarix yaratmaq üçün isə 

əvvəlcə həmin sahələrin müəyyən inkişaf mərhələsində necə olduqlarını bilmək və 

onları tutuşdurmaqla ümumi fiziki-coğrafi şəraiti bərpa etmək lazımdır. İndi yer 

qabığını təşkil edən süxurların daha doğrusu, onların əmələ gəldikləri təbəqələrin 

yaşı müəyyən edilmiş və ümumdünya geoloji yaş (geoxronoloji) cədvəli 

düzəldilmişdir. Lakin bu cədvəl mütləq yaş cədvəli yox, nisbi yaş cədvəlidir, yəni 

burada qatların, lay və təbəqələrin yaşları, biri-digərinə nisbətən, yəni nisbi olaraq 

müəyyən edilir. Dördüncü dövr yer tarixinin son dövrüdür. O, təqribən 1,8 milyon 

il bundan qabaq başlayıb, müasir geoloji əsri də əhatə edir. Kür-Araz ovalığında 

dördüncü dövr dəniz çöküntüləri ovaligin şərq hissəsində geniş yayılmışdır. 
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Kontinental çöküntülər üzərində quruda yaşamış müxtəlif heyvanların 

skiletlərinə rast gəlinir. Bu cəhətdən Bakının Binəqədi kəndi yaxınlığında yerləşən 

göldə müxtəlif heyvan, quş sümükləri və bitki qalıqları ilə zəngin olan «Binəqədi 

qəbristanlığı» çox maraqlıdır. Burada aslan, qurd, kaftar, ayı, çaqqal, tülkü və bir 

çox kiçik yırtıcıların, at, donuz, ceyran, kirpi, siçan, dovşan, quşlardan – qırğı, 

qaranquş, ördək və s. müxtəlif böcəklərin qalıqları tapılmışdır.  

Yer qabığı əsasən üç süxur layından – çökmə süxur, qranit və bazaltdan 

ibarətdir. Yer qabığının daxili quruluşundakı fərqləri nəzərə alaraq onun tərkibində 

materik və okean tipli yer qabıqlar ayrılır. 

Materik tipli yer qabığı yalnız materiklər və bir sıra böyük adalar 

(Qrenlandiya, Madaqaskar və s.) üçün səciyyəvidir. Materik yer qabığı üç qatdan 

(mərtəbədən) ibarətdir. Üst qat çökmə süxurları əhatə edir. Bundan aşağıda qranit, 

onun altında isə bazalt qatı yerləşir. Platformada çökmə süxur qatının qalınlığı çox 

dəyişkəndir. 

Materik tipli yer qabığının ümumi qalınlığı platforma düzənliklərində 30-35 

km, yüksək dağlıq qurşaqlarında 60-90 km-ə çatır. 

Yerin geoloji inkişaf mərhələlərində litosfer tavalarının üfüqi yerdəyişmələrini 

tədqiq edən alimlər müəyyən etmişlər ki, Yer qabığı materik və okean tipli yer 

qabığına bölünür. XX əsrin əvvəllərində alman alimi A.Vaqnerin işləyib 

hazırladığı «materiklərin dreyfi» nəzəriyyəsi diqqəti daha çox cəlb edir. XX əsrin 

60-cı illərində Dünya okeanında aparılan geniş miqyaslı tədqiqatlar nəticəsində 

Vaqnerin fərziyyəsinin ideya davamı olan yeni «Litosfer tavaları» nəzəriyyəsi irəli 

sürüldü. Bu fərziyyəyə əsasən Yer qabığı ilə üst mantiyadan ibarət olan, qalınlığı 

90 km ilə 250 km arasında dəyişən litosfer bütöv olmayıb dərinlik çatları vasitəsilə 

materik və okean litosfer tavalarına bölünmüşdür. Fərz olunur ki, nisbətən bərk 

olan litosfer tavaları ərimiş mantiya maddələri (astenosfera) üzərində yatırlar. 

Mantiyada və nüvədə ərimiş maddələrin yer səthinə və yerin mərkəzinə doğru şauqli 

yerdəyişməsi baş verir. Səthə doğru qalxan ərimiş maddələr böyük təzyiq altında 

aşağıdan litosferə təsir göstərir. Belə təzyiq nəticəsində litosferin ən nazik 

hissələrində uzunluqları 100 km-lə ölçülən dərinlik çatları əmələ gəlir. Litosfer 
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tavalarının sərhəddi okeanlarda orta okean dağ silsilələri boyu, quruda isə sıra 

dağlar boyu keçir. Yer kürəsindəki vulkan püskürmələri və zəlzələlər də əksər 

halda bu zonalarda baş verir.  

Vulkanların püskürməsi və zəlzələlər yer kürəsində ən böyük ekoloji 

böhranlar yaradan təbii hadisələrdir. Yer kürəsində litosfer tavalarının toqquşma və 

ayrılma zonalarında baş verən bu təbii hadisələr Avstraliya qitəsindən başqa bütün 

qitələri əhatə edir. Bu hadisələr təbii proseslər olsalar da, 10 minlərlə, milyonlarla 

insanı yurd-yuvasından edir, məhv edir, əraziləri lava, toz basır, zəhərli maddələrlə 

çirklənmə baş verir, evlər, binalar uçur, bir sözlə insanlara milyonlarla, 

milyardlarla manat maddi ziyan dəyir. Ətraf mühit korlanır. Bir sözlə litosferin 

üstündə ekoloji tarazlıq pozulur. 
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HIDROSFERIN VƏ DÜNYA OKEANININ EKOLOGIYASI VƏ 

MÜHAFIZƏSI 

Təbiətdə, insanın həyat və fəaliyyətində suyun rolu 

 

Su Yer kürəsində ən geniş yayılmış qeyri-üzvi birləşmə olmaqla mühüm 

mineraldır. Su bütün həyat prosesinin əsası olub planetin hərəkətverici amili olan 

fotosintez prosesinin oksigen mənbəyidir. Planetimizin su ehtiyatları 1386 mln. 

km3-dir. Onun yalnız 2,5%-i, yəni 35 min km3-ni içməli sular təşki edir. Bu Yer 

üzərindəki hər bir adama 8 mln. m3 su deməkdir. Bu böyük rəqəm olsa da, bu 

suyun 70%-dən çoxu buzlaqlarda toplanmış və onları istifadə etmək hələlik olmur. 

Planetimizdə yayılmış canlı aləmin hər birinin – bitkilərdə 90, heyvanarda isə 

75%-ni su təşkil edir. Canlı orqanizmlər 10-20% su itirərsə məhv olar. İnsan susuz 

8 sutkadan artıq yaşaya bilmir. Orqanizmlər daxilində gedən mürəkkəb reaksiyalar 

əsasən suyun təsirilə baş verir. Su məhlulları əksər kimyəvi elementlərin 

miqrasiyası üçün şərait yaradır. Suyun iştirakı ilə orqanizm daxilində mürəkkəb 

reaksiyalar gedir. 

Təbii sular canlı orqanizmlərlə, litosfer və atmosferlə mürəkkəb qarşılıqlı 

əlaqədə olurlar. Su – ən «nəcib» iqliməmələgətirici amildir və bu atmosferin su 

buxarlarında özünü daha fəal göstərir. Su – Yer kürəsinin relyefinin 

formalaşmasında ən vacib əhəmiyyətə malikdir. Və nəhayət Su – insanların 

təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələri üçün zəruridir – sənayeni, kənd təsərrüfatını, 

nəqliyyatı susuz təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Demək lazımdır ki, bütün coğrafi kəşflərin əksəriyyəti dənizçilər, dəniz 

səyyahları tərəfindən olmuşdur, kontinentlərin istifadəsi və əhali ilə məskunlaşması 

əsasən su yolları və ona yaxın yerlərdə yaradılırdı. İri çayların vadiləri ilk insan 

nəslinin məskənləri olmuşlar. 
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Dünyanın su ehtiyatlarının paylanması və səmərəli istifadəsi 

Yer səthinin 70,8%-ni okean və dənizlər, 29,2%-ni isə quru təşkil edir. 

Ümumi su ehtiyatlarının 93,96%-i dünya okeanından ibarətdir. Cəm ehtiyat isə 

1454193 min km3-dur. Dünya okeanında suyun həcmi 1.370323 min km3-dur. 

(cədvəl 2.1). 

Planetimizin malik olduğu bütün su ehtiyatı – Dünya okeanı, çaylar, göllər 

və su anbarları, qütb və dağ buzlaqları, torpaqdakı nəmlik və atmosferdəki 

rütubətin hamısı hidrosferdə cəmləşmişdir. Su ehtiyatları daima dövr edir. Suyun 

kiçik və böyük dövranı eyni zamanda maddələr dövranı üçün də şərait yaradır. 

Sərbəst su ehtuyatına görə Yer kürəsi – Günəş sisteminin ən “sulu” planetidir. 

Materiklərin ümumi sahəsinin 11%-i buzaqlarla örtülüdür. Quru səthindəki 

buzlaqlar əriyərsə Dünya okeanında suyun səviyyəsi 70 m artar və nəticədə Dünya 

okeanının sahəsi 1,5 mln. km2 genişlənər. Buna müvafiq oaraq Yerin quru sahəsi 

1% azalar. Yer kürəsinin şirin su ehtiyatının 85%-i buzlaqların payına düşür. 

Yeraltı buzaqların ümumi sahəsi 21 mln km2-ə bərabərdir ki, bu da 300 min km2 su 

ehtiyatı deməkdir. 

Çayların eyni vaxtda cəmlənmiş su ehtiyatı 1,2 mln. km3 təşkil edir. Buna 

baxmayaraq çay sularının həcmi Yerin ümumi su ehtiyatının 0,004 %-ni təşkil edir. 

Dünya okeanına il ərzində kondensasiya nəticəsində quruya düşdüyündən 40 dəfə 

artıq həcmdə su düşür. Hesablamalar göstərir ki, yer kürəsində xüsusi tədbirlər 

tətbiq etmədən istifadəsi mümkün olan su ehtiyatı 5 min km3-dən artıq deyil. Bu da 

hidrosferin 0,3%-ni təşkil edir. M.İ.Lvoviçin hesablamasına görə okeandan 

buxarlanan suyun həcmi 452 600 km3, qurudan buxarlanan suyun həcmi 525 100 

km3 təşkil edir. Dünya okeanından hər il 1240 mm su buxarlanır. Dünya okeanı 

səthinə isə 1140 mm yağıntı düşür. Qalan su buxarları yağıntı şəklində quru 

üzərinə düşərək çayın axınını təşkil edir. Quruya il ərzində düşən 710 mm 

yağıntının 470 mm-i yenidən buxarlanmaya sərf olunur, 240 mm-i isə axını 

tənzimləyir. Antarktidada yayılan 2 mln km3 su dünyanın ümumi su ehtiyatına 

daxil edilməmişdir (Cədvəl 2.2, 2.3). 
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Planetar miqyasda suyun böyük və kiçik dövranı müəyyənləşdirilmişdir. 

Böyük dövranın təsirilə uzun geoloji dövr ərzində hidrosfer yaranmışdır. 

Cədvəl 2.1. 

Hidrosfer 

(M.İ.Lvoviçə görə, 1974) 

Hidrosferin hissələri 
Suyun həcmi 

min. km3 
Ümumi həcmdən %-lə 

Dünya okeanı 1.370323 93,96 
Yeraltı sular 60 000 4,12 

O cümlədən aktiv su mübadilə zonası 4000 0,65 

Buzlaqlar 24 000 1,65 
Çöllər 280 0,019 

Torpaq rütubəti 85 0,006 
Atmosfer buxarı 14 0,001 

Çay suları 1,2 0,0001 
Cəmi: 1454193 100 
* - o cümlədən 5 min km2 sular su anbarlarında 
** - o cümlədən suvarma suyu 2 min km3 yaxın 

 

Cədvəl 2.2. 

Hidrosferin şirin suyu 

(M.İ.Lvoviçə görə, 1974) 

Hidrosferin 
hissələri 

Şirin suyun 
həcmi, km3 

Hidrosferin bu 
hissəsindən %-lə 

Ümumi şirin 
sudan %-lə 

Buzlaqlar 24 000 000 100 85 
Yeraltı sular 4 000 000 6,7 14 
Çöllər və su 

anbarları 
155 000 55 0,6 

Torpaq rütubəti 83 000 98 0,3 
Atmosferin 

buxarı 
14 000 100 0,05 

Çay suları 12 000 100 0,004 
Cəmi: 28253200 – 100 

 

Kiçik dövranda isə (buxarlanma) yağıntı-axını sistemi formalaşır. Sudan 

istifadənin əhəmiyyəti həm onun hidrosferdə hansı hissəyə aid olmasına və həm də 

iqtisadi rayonun inkişafına görə qiymətləndirilir. 
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Sudan istifadənin coğrafi amilləri fiz-coğrafi qabığın birgə və onun ayrı-ayrı 

hissələrinin fəaliyyətləri ilə təmsil olunur. 

Suyun səmərəli istifadəsinin təşkili – təbiəti mühafizənin və dəyişdirmənin 

ən müasir problemlərindən biridir. Sənayenin və kənd təsərrüfatının 

intensivləşməsi, şəhərlərin inkişafı, iqtisadi inkişaf və s. ümumən içməli suyun 

qorunması və aparılması yaxşı şəraitdə mümkündür. Yalnız minerallardan və 

biokütlənin tərkibində olan sudan başqa, hidrosferin bütün tərkib hissəsi su 

sərvətlərinin ehtiyatı sayıla bilər. 

Su ehtiyatlarından ən qiymətlisi – içməli su materiklərin ərazisində qeyri-

bərabər yerləşmişdir. Ekvatorial qurşaq çay və yeraltı suları ilə daha çox təmin 

olunmuşdur. Bu sahədə Cənubi Amerikanın və Afrikanın ekvatorial zonaları daha 

çox fərqlənirlər. Ərazilərdə hər 1 nəfərə 25-50 min m3 tam çay suyu və 10,25 min 

m3 yeraltı sular düşür. 

Tropik, subtropik və Avropa-Asiyanın cənub mülayim qurşaqlarının cənub 

hissələri su ilə 10 dəfə az təmin olunmuşlar. 

Su ehtiyatları ilə ən az Orta Asiyanın cənubu, Əfqanıstan, Ərəbistan, Saxara, 

Meksika və b. əraziləri təmin olunmuşlar. Avstraliyada su ehtiyatlarının az 

olmasına baxmayaraq orada orta dünya miqyasındakından daha yüksək su ilə 

təmin olunma mövcuddur. 

Su ehtiyatlarının ərazilər üzrə yerləşməsi ayrı-ayrı coğrafi regonların su ilə 

təchizatı daim sabit olmur və zaman keçdikcə dəyişilirlər. Belə ki, son 5000 ildə 

Saxaranın su təchizatı bir neçə dəfə dəyişilmişdir. Bizim eradan əvvəl IV 

minillikdə müasir səhranın yerləşdiyi ərazilər Savanna tipli landşaftla örtülü 

olmuşdur. 

Bəzən bu və ya digər coğrafi ərazilərin su ilə təminatı təbii səbəblərdən daha 

tez dəyişirlər. Məsələn, Böyük Çin düzənliyindəki fəlakətli dəyişiklikləri, Xuanxe 

çayının məcrasının tez-tez dəyişməsi bunlara misal ola bilərlər. Amudərya və 

Sırdərya çaylarının Aral dənizinə axdılması ilə Sarıqamış və Uzboy gölünün 

qurumasına səbəb olmuşdur ki, bu da Orta Asiyanın bu ərazilərində oazislərin 

məhv olmasına səbəb olmuşdur. 
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Avropanın Hollandiya, Belçika, Lüksemburq və Macarıstan kimi ölkələrində 

su çatışmazlığı qabarıq şəkildə nəzərə çarpır və müvafiq olaraq bu ölkələrdə il 

ərzində adam başına 0,78; 0,94; 0,81 min m3 çay axını düşür.  

Təbii təsərrüfat sistemlərinin suya olan tələbatını nəzərə alaraq dünyanı 

aşağıdakı ərazilərə ayırırlar: 

1. Böyük su ehtiyatının azlığına və suya olan tələbatının aşağı olmasına görə 

fərqlənən (Afrikanın tropik ölkələri, Cənubi Amerika, Skandinaviyanın bir hissəsi, 

Kanada); 

2. Orta təminatlı su ehtiyatlarına və suya az tələbatı olan (Şimali Amerikanın bir 

çox ölkələri, Yaxın və Orta şərq ölkələrinin çoxu; 

3. Su ehtiyatı və suya olan yüksək tələbatına görə fərqlənən (Qərbi Avropanın 

inkişaf etmiş və çoxlu əhalisi olan ölkələri, ABŞ-ın şərq hissəsi); 

4. Az su ehtiyatı olan və suya çoxlu tələbatına görə fərqlənən (Qərbi ABŞ və 

Yaponiyanın sıx əhali yerləşən hissəsi, Afrikanın mərkəzi) rayonlar. 

Cədvəl 2.3. 

Dünyanın su ehtiyatları (M.İ.Lvoviçə görə) 

Su növləri 

Su 
ehtiyatı 

(min 
km3) 

Dünya okeanının 
ehtiyatları (%) 

Su mübadi-ləsinin 
aktivliyi 

(illərin sayı) Ümumi İçməli 

Dünya okeanının 
suyu 

1338000 96,50 -  2600 

Yeraltı sular 23400 1,70 - 2000 
Əsasən içməli sular 10530 0,76 30,1 880 

Torpaq rütubəti 16,5 0,001 0,05 1 
Şimal və dağ 

buzlaqları 
24064,1 1,74 68,7 9700 

Göllərin suyu: 176,4 0,013 - 17 
İçməli 91 0,007 0,26 - 
Duzlu 85,4 0,006 - - 

Bataqlıqların suyu 11,5 0,0008 0,03 5 
Çay vadilərinin 

suyu 
2,1 0,0002 0,006 0,044 

Atmosfer suyu 12,9 0,001 0,04 0,22 
Bütün hidrosfer 1385985 100 - 2400 
İçməli sular 35029 2,53 100 - 

Bioloji su 1,1 0,0001 0,003 - 
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Dünya təsərrüfatının sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq suya olan tələbat hər 

10-12 ildə iki dəfə artır. Bu tələbata münasib olaraq suyun keyfiyyəti aşağı düşür, 

çirklənmə dərəcəsi artır. Adam başına düşən suyun miqdarına görə Moldova (0,2) 

və Özbəkistan (0,9 km3) ən aşağı yerləri tuturlar. Ümumiyətlə, suların təminat 

dərəcələri müxtəlifdir. 

Şum əkinləri altında əkin sahələrinin artırılması yalnız suvarmadan geniş 

istifadə vasitəsilə mümkündür. Hazırda Afrikanın, Cənubi Amerikanın və 

Avstraliyanın bir çox məhsul verməyən əraziləri suvarma nəticəsində yüksək 

məhsul verə bilər. Çay sularından tam səmərəli istifadə olunarsa Qanq və 

Braxmaputranın cənub axarlarında əkin sahələrini iki dəfə, cənubi Avstraliyada isə, 

dörd dəfə artırmaq mümkündür. Suvarma əkinçiliyi sudan istifadə edən sahələrlə 

müqayisədə birinci yeri tutub və tutacaq. 

Urbanizasiya prosesi daha çox təsərrüfat – məişət sularının istifadə olunması 

ilə müşahidə olunur. Ərazidə içməli suyun qeyri-bərabər paylanması sənayenin, 

şəhərin, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı, 

“su aclığına” və su çatışmazlığına səbəb olur. Məsələn, ABŞ-da 1900-cu ildə bütün 

təsərrüfat sahələrilə içməli su ehtiyatının (öz ərazilərində) 6%-ni, 1960-cı ildə 

27%-ni, 1980-ci ildə isə 50% istifadə olunub.  

İçməli suyun çatışmaması bir çox regionlarda, ölkələr arasında ziddiyyətlərə 

səbəb olmuşdur. Məsələn, uzun illərdir ki, ABŞ-la Meksika arasında sərhəd çaylar 

olan Kolorado və Rio-Qrande, Pebjuanın bölüşdürülməsi üstündə mübahisələr 

gedir. Türkiyə ilə Suriya arasında Fərat çayının suyundan istifadə də belə 

mübahisələr olmuşdur. 
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Mühazirə 11 

 

Dünya çayları, gölləri və onların insanın həyat fəaliyyətində rolu 

 

Axan çay, bütün ekosistemlər kimi, öz-özünü təmizləmək imkanına malik 

olsa da, həddən artıq çirkləndikdə bu imkana malik olmur. Çayın ekosisteminə 

bütün su toplayıcı hövzəni və onunla əlaqədar olan meşə, tarla, su hövzələri, 

şəhərləri aid etmək lazımdır. Bu ekosistemin fəaliyyəti və nisbi sabitliyi gələn su 

ilə, gedən suyun sürətindən və bütün hövzədə, suda həll olan maddə və 

orqanizmlərin miqdarı ilə müəyyənləşdirilir. Müxtəlif məişət, sənaye və kənd 

təsərrüfatında işlədilmiş və təmizlənməmiş suların axını son iki-üç, onilliklərdə 

dəfələrlə artmışdır. Qarışıqların su hövzələrində belə sürətlə toplanması bütün 

ekosistemin məhvinə səbəb olur. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, bir çox çaylarda, 

məsələn, Volqanın süni bəndlərində əlaqədar olaraq axını bəzən azalır.  

Daha yüngül olan çay suyu-qarışma, trubulent qarışma və molekulyar 

diffuziya prosesləri vasitəsilə okean suyunun sıxlığını dəyişdirir. Lakin bu 

proseslər çox ləng gedir: çay və okean sularının şaquli qarışmasına sistemin daha 

stabil olması, yəni daha sıx maye alt qatlarda, az sıx maye isə üstdə olmasıdır.  

Çay sularının təsərrüfat-məişət suları məqsədilə ümumdünya istifadəsi cəmi 

9% təşkil edir. Ona görə də içməli suya olan tələbat və çatışmazlıq heç də onların 

istifadəsi nəticəsində yox, onarın keyfiyyətcə tükənməsi sayəsində baş verir. Son 

illərdə su dövranında daha çox üstünlüyü sənaye və məişət suları tutur. Hər il 

sənaye və məişətdə 600-700 km3 su istifadə olunur. 

Bizə yaxın olan MDB ölkələri içməli su ehtiyatları ilə çox zəngindirlər. Bu 

çayların ümumi uzunluğu 3 milyon km-ə yaxındır (10 km-dən az olan çaylar 

nəzərə alınmır). Onların illik axını 4350 km3 təşkil edir ki, bu dünya çay axınının 

13-14 %-ni təşkil edir. 

Suya oan tələbatın ödənilməsində vacib su mənbələrindən biri də şirin su 

gölləridir. Göllərin sayı 3 mln-dan çox olmaqla ümumi sahəsi 500 min km2-dir. 
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MDB-yə daxil olan ölkələrdə sahəsi 1 km2-dən artıq olan 40 minə yaxın göl 

vardır. Bu göllərdə yerləşən suyun həcmi 25 min km3-dən artıqdır. 

Sular çox mühüm rekreasiya xidmətinə şərait yaradırlar. Xüsusilə göllər 

rekreasiya, mikroiqlim yaratmaq və s. əlamətlərinə görə də böyük əhəmiyyət kəsb 

edirlər. Ümumiyyətlə MDB ölkələri xeyli içməli su ehtiyatına malikdir. Dünyanın 

ən böyük şirin sulu gölü olan Baykalda şirin su ehtiyatının çox hissəsi yerləşir. 

Bu sudan səmərəli istifadə etmək və Baykalın ekologiyasını sabit saxlamaq 

məqsədilə burada tənzimləmə işləri aparılır. Lakin yaxınlıqda tikilmiş sellüloz-

kağız fabriki hələ də gölün suyunu çirkləndirməkdədir. 

MDB ölkələrində hidroresursların coğrafi yerləşməsindən asılı olaraq 

onlardan səmərəli istifadə olunması böyük çətinliklərlə qarşılaşır. Məsələn, MDB 

ölkələrinin içməli sularının təxminən 18%-i Baltik, Qara, Xəzər və Aral dənizləri 

hövzələrinə axır. Bu ərazilərdə daha çox əhali yayılmış və sudan ən çox istifadə 

olunur. Əksinə, Şimal Buzlu və Sakit okean hövzələrinə 82% içməli su axır. 

Amma bu ərzilərdə əhalinin cəmi 1/5 hissəsi yaşayır. Ona görə də əhalinin sıx 

yerləşdiyi və sənayenin yüksək inkişaf etdiyi ərazilərdə hidroresursların 

keyfiyyətcə pisləşməsinin qarşısı alınmalıdır. 

Sudan istifadənin vacib vəzifələri: 

- Torpaqların suvarılması və qurudulması; 

- Su axınlarının nizamlanması; 

- Suyun hövzələrarası paylanması; 

- Hidroresursların çirklənmə və tükənmədən mühafizəsi və s.-dir. 

Aparılan hesablamalara görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 8350-ə 

qədər çay vardır. Bu çayların 7860-a qədərinin uzunluğu 10 km-dən az oub, 

ümumi çayların 94%-ni təşkil edir. Respublikada axan çaylardan cəmi 22-nin 

uzunluğu 100 km-dən artıq olduğu üçün Azərbaycanı kiçik dağ çayları ölkəsi 

adlandırırlar. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün çayları Xəzər dənizi hövzəsinə aid 

olmaqla üç qrupa bölünür: 

1. Kür hövzəsinə aid olan çaylar; 
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2. Araz hövzəsinə aid olan çaylar; 

3. Bilavasitə Xəzər dənizinə tökülən çaylar. 

Respublikanın ərazisindəki bütün çaylar axım xüsusiyyətinə görə üç qrupa böünür: 

1. Bütün il boyu axım müşahidə ediən çaylar; 

2. Axımı quruyan çaylar.  

3. Axımı müvəqqəti olan çaylar. 

Bundan başqa yerli çaylar və tranzit çaylar var. Suya olan tələbat 

respubikanın xalq təsərrüfatının intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq ildən-ilə artır. 

Azərbaycan başqa təbii sərvətlərlə zəngin olmasına baxmayaraq su 

təchizatında problemlər yaranır. Məhz bu səbəbə görə də respublikamızın ərazisinə 

quraqlıq ərazilər sırasında baxırlar. 

Respublikamızın malik olduğu 30,6 km3 suyun 40%-ni Gürcüstan və 28%-ni 

Ermənistanın ərazilərindən axan çayarın suyu təşkil edir. 

Respublika su təminatına görə Zaqafqaziyanın digər respublikalarından geridə 

qalır. Onsuz da təbii su ehtiyatı zəngin olmayan respublikamızın ərazisində 

buxarlanma və filtirasiya yolları ilə itirilən suyun ümumi həcmi 8,1 km3-ə 

bərabərdir ki, bu da ümumi su ehtiyatının 26-27%-ni təşkil edir. 

Şirin su ehtiyatlarından danışarkən, ərazimizdə olan göllər və bulaqlar da 

nəzərdə tutulmalıdır. 

 

Dünya okeanının bioloji ehtiyatlarından istifadə edilməsi, onların ekoloji 

vəziyyəti və mühafizəsi 

 

Hazırda biosferin kəskin çirklənməsi bütün dünya əhalisinin narahatlığına 

səbəb olmuşdur. Elə buna görə də ətraf mühitin çirklənməsinə qarşışı mübarizə 

aparmaq məqsədilə dövlətlər qarşılıqlıı müqavilələr bağlayır, bəşəriyyət mühitin 

qorunmasına aclıq kimi müdhiş bir bəla ilə bir səviyyədə tutur, cəmiyyət bu tarixi 

bəladan qurtarmaq üçün çıxış yollarıı axtarır. Su hövzələrinin sanitar-hidrobioloji 

vəziyyəti nəzərdə tutulur. Bu məsələdə təbii tarazlığı pozan antropogen amillərin 

(suların sənaye, mətbəx axarları, drenaj suları ilə çirkənməsi və hövzənin sabit 
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vəziyyətini pozan bütün səbəblər) təsiri, onların mənbəyi və başvermə səbəbləri 

xüsusi rol oynayır. Beynəlxalq okeanologiya komissiyasının (BOK), bir qrup alimi 

və YUNESKO- dəniz mühitinn çirkləndirilməsini, insanlar tərəfindən birbaşa və 

ya dolayı yolla «dəniz sularına» daxil edilən maddələr təşkil etdiyini qeyd edirlər 

ki, onlar da bioloji resurslara zərər verir, insanların sağlamlığını pozur və insanın 

dənizlə əlaqədar olan fəaliyyətini estetik qavranmasını zəiflədir. 

Tullantılar ən çox insanların yaşadıqları və işlədikləri yerlərdə müşahidə 

edilir. Tullantıfların töküldüyü ərazilərdə çikrləndricilərin yüksək konsentrasiyası 

müşahidə olunur, təkcə ona görə yox ki, onları dayaz yerlərə atırlar, həmdə ona 

görə ki, okeanın özünün strukturu çirkləndiricilərin bütün okeana yayılmasına, 

mane olur. Okean sularının qarışmasına səbəb olan hallardan biri də okeana 

qismən şirin suyun tökülməsidir. Bundan əlavə günəş həmişə suyun üst qatını 

qızdırır və ona görə də onun sıxlığa görə təbii strasifikasiyası qüvvətlənir. Başqa 

sözlə desək, Okeanda suyun təbii olaraq ayrı-ayrı qatlara ayrılması mövcuddur ki, 

bu da çirkləndiricilərin üst qatlardan aşağı qatlara enməsinə mane olur. Okeanın 

üst qatlarında suyun şaquli yerdəyişməsi baş vermir, amma eyni zamanda orada su 

üstü cərəyanların mürəkkəb sistemi mövcuddur. Onlar nisbətən kiçik ərazilərdə 

yayılmaqla nisbətən fərqli sərhədlərə malikdirlər. Əgər hər hansı bir maddə üst 

cərəyanlara düşürsə, onun bütün okean səthinə yayılma imkanları çox olur. Bundan 

əlavə, gəmilərin tullantılarını da nəzərdən qaçırmaq olmaz, çünki bu hadisə əsasən 

şelf zonasında (200 m-ə qədər dərinlikdə) baş verir. Məsələn, şimali Atlantika 

sahillərində ən iri çirkləndiricilər, hər il kiçik buxtaya 9 mln. tona yaxın tullantı 

tökülən Nyu-York şəhəridir.  

Göstərilən misallardan aydın olur ki, okeanın çirklənməsinə insanın təsiri 

böyükdür, lakin okeana müxtəlif yollarla atılan çirkləndiricilərin ümumi miqdarı 

hələlik məlum deyil.  

İkinci dünya müharibəsindən sonra Aralıq dənizi sahillərində çox su işlədən 

və suya çoxlu çirkab su tökən yeni sənaye şəhərləri yaradıldı. Tökülən çirkab 

suların dənizdən Atlantik okeanına təbii sirkulyasiya vasitəsilə aparılan sudan çox 

olması nəticəsində Aralıq dənizi çox çirkləndi. Hazırda Şimal və Baltik dənizləri 
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xeyli çikrlənib. İçməli suyun mənbələri olan – Temza, Sena, Selda, Reyn, Elba, 

Oder, Visla kimi çaylar öz gözəlliklərini çoxdan itirmişlər. Onların sahillərində 

Avropada ən iri kimya sənayesi zavodları fəaliyyət göstərir. Bu çaylara hər il 100 

min tonlarla fosforit, 1,5 mln.ton təhlükəli azot birləşmələri atılır. Son vaxtlar 

çaylarla Şimal dənizinə 11 min ton qurğuşun, 28 min ton sink, 950 min ton mişyak, 

335 ton kadmiy və 75 ton civə axıdılmışdır. Ağır metallar qrunt faunasını 

(balıqqulağı, xərçəng, dəniz ulduzu) məhv edir, balıq və suitilərdə təhlükəli şişlər 

əmələ gətirir. 

Dünya su ehtiyatının beşdə biri, keçmiş İttifaqın şirin su ehtiyatının isə 70 

%-ni təşkil edən, dünyada ən dərin tektonik göl Baykala ən dəhşətli təhlükə 

törədən, orada tikilmiş sellüloz-kağız kombinatıdır. Kombinatın fəaliyyəti 

nəticəsində ekoloji itgi hər gün milyon manatlarla hesablanır. Baykaldan həyəcanlı 

xəbərlər verilir;balıqların qırılması, Selenqa çayında ikibaşlı balıqların və üzgəcsiz 

balıqların əmələ gəlməsi, dayazlaşma, Baykal xərçənginin (suyu özündən 

buraxaraq gölü şəffaf və təmiz edən) sayının xeyli azalması və s.  

Dəniz mühitində aşağıdakı çirkləndiricilərə rast gəlmək olar: 

- Xəstəlik törədən mikroorqanizmlər - (bakteriyalar, birhüceyrəlilər, viruslar və 

göbələklər). Onlardan ən çoxu çirkab sularla yayılır; 

- bərk tullantılar-tullantıların emalı zamanı qalıq, həmçinin, işlədilməyən və ya 

müddəti keçmiş sənaye məhsullarıdır. ABŞ alimlərinin məlumatına görə hər il 

dünya okeanına 6,6 mln. tona qədər müxtəlif zibil atılır ki, onların da, əsas 

kütləsini plastmas əşyalar təşkil edir;  

- istilik tullantıları – dəniz mühiti ilə əlavə istiliyin kontaktından onun səciyyəsi 

dəyişir və bu canlı orqanizmlər üçün zərərli ola bilər:  

- şirin su və duzlar-şirin suyun çox olması ciddi problem yaratmır, lakin əgər 

saflaşdırmaya meyilli olan zonaya düşərsə problem yarada bilər;  

- zəhərlər-qeyri-üzvi zəhərlər adətən sənayedə xəstəlik törədən orqanizmləri və ya 

yosunları məhv etmək üçün istifadə olunur. Üzvi zəhərlər isə dənizə qəsdən və 

təsadüfən atılmış müasir kimyəvi maddələrdən ən təhlükəlisidir (biosid-
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fungusidlər, herbesidlər, insektisidlər, podensidlər, həmçinin, karbohidrojenlər, 

neft məhsulları və sənaye kimya məhsulları); 

- neft-təbii maneyə malik, üzvi zəhərlərə aid və uzun müddət ərzində bioloji yolla 

parçalanan maddələrdir;  

- gübrələr-ən çox yayılanı azot və fosfor birləşmələridir. Onlar ətraf mühitdə həmişə 

mövcud olmuşdur və onların bəziləri çürüyən orqanizmdən ayrılaraq təbii yolla 

mühitə qayıdır;  

- radioaktivlik-radioaktiv maddələr dəniz mühitinə nəinki uran istifadə olunan atom 

stansiyalarının işləməsi şəraitində və başqa növ fəaliyyətlə, həm də, kömürün 

yandırılması kimi adi şəraitdə də düşürlər;  

- turşular və qələvilər – turşu və qələvilərin dənizə atılması ekoloji sistemin 

balansına zərərli təsir edir. Dəniz suyunun normal turşuluğu təqribən 8,0% olur, 

yəni dəniz suyu zəif qələviləşmiş olur.  

- estetik baxımdan – xoşa gəlməyən görüntülü və iyli tullantılar cəlbedici deyillər;  

- nəqliyyat gəmiçiliyi-mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Okeana düşən neft 

məhsullarının əksəriyyətini motorlu qayıqların mühərriklərində daxili yanma 

şəraitində işlənmiş yağlar təşkil edir. Neftin tankerlərdən qəza nəticəsində 

dağılması və daşması prosesi də baş verir. İri tankerlər yüklərini boşaltdıqda 

gəminin dinamik xüsusiyyəti xeyli dəyişir. Belə ki, onun çəkisi azalır və onun 

idarə olunma xüsusiyyəti tam yüklə dolu olmasını tələb edir. Ona görə əksəriyyət 

tankerlərə ballast su vurulur. Tanker neft götürməyə hazırlaşanda ballast su dənizə 

buraxılır və o sularla dənizə xeyli miqdar neft tullantıları atılır;  

- sənayedə suların çirklənməsi;  

- çirkab suların təmizlənməsi sistemi;  

- kənd təsərrüfat mənbələri (süni gübrələr, heyvanların çirkabı, pestisidlər, 

herbesidlər və asılı hissəciklər); 

- istirahət zonalarındakı çirkləndiricilər;  

- tikinti və s. zamanı yaranan çirkləndiricilər. 

Bir çox tədqiqatçılar hesab edirlər ki, tullantıların basdırıldığı yerlər 

gələcəkdə insanların təkrar istifadə edə bilməsi üçün əlçatan yerdə olsun. 
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Yaponiyada tullantıları pasportlaşdıraraq, ciddi nömrələnmiş konteynerlərə yığıb 

bir-birinə yaxın adaların arasında suyun dibinə üst-üstə endirilməsi və səthə bir 

neçə metr qalmış üstünün gətirilmə torpaqla doldurulması sınaqdan keçirilir. 

Bunun nəticəsində həm adalar birləşdirilir, yeni torpaq sahəsi əldə edilir, həm də 

ən vaciblisi, gələcək nəsillər üçün hazırda istehsalı mümkün olmayan təkrar 

istehsal xammal bazası yaradılmış olur. Bəzən hesab edirlər ki, radioaktiv 

tullantıların basdırıldığı ərazilər yaşayış yerlərindən çox uzaqda olmalıdır. Görünür 

ikuinci üsul daha təhlükəsizdir.  

Hazırda cəmiyyətin ictimai fəaliyyəti və canlıların həyatı üçün vacib olan 

içməli su problemi ən vacib məsələlərdən biridir.  

 Son vaxtlar sənaye və mətbəx axarlarının çirkablarının 90%-dən çoxu 

bilavasitə su hövzələrinə axıdılır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində açıq sularda iki 

minə yaxın zərərli maddələr olduğu aşkar edilmişdir. Torpaq və havada olan zərərli 

maddələrin əksəriyyəti qar və yağış suları vasitəsilə açıq su hövzələrinə qaytarılır. 

İri sənaye müəssisələrində, xüsusilə, böyük sənaye şəhərlərində (Tokio, London, 

Paris, Nyu-York) yağış sularında müşahidə edilən civə, mərgümüş və qurğuşunun 

miqdarı qonşu ərazilərdən 100-1000 dəfə artıqdır. 

Hazırda açıq sularda DDT-in miqdarı 500 000 tondan artıqdır. Göründüyü 

kimi, suların çirklənməsi təhlükəsi artır. Azərbaycanın su hövzələrinin mikrobiooji 

cəhətdən öyrənilməsinə 1958-ci ildən başlanmışdır. Respublikamızın əsas su 

arteriyası olan Kür çayı öz axımı boyu üç hissəyə: yuxarı, orta və aşağı hissələrə 

bölünür. Orta və aşağı Kür uzun illərdən bəri dəfələrlə tədqiq edilmiş, yuxarı 

Kürün tədqiqinə isə ilk dəfə 1965-ci ildə başlanmış, həmin işlər 1974-76-cı illərdə, 

1984-86-cı illərdə təkrar edilmişdir. 

Gürcüstanın ən iri sənaye mərkəzlərindən olan Tbilisi və Rustavi şəhərlərinin 

çirkabları Kür çayına axıdılır. Son vaxtlar İES-lərin işləyən aqreqatlarının 

soyudulması nəticəsində qızdırılmış sular da çirkab sular sırasında su hövzələrinə 

daxil edilir. 

Respublikamızın ərazisinə qədər Araza sol sahil boyu Ermənistanın çayları 

qarışır. Arazın əsl mənada bəlası da buradan başlayır. Yerevan şəhərindən keçən 
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Zəngi (Razdan) çayı əhalisi milyon nəfərdən artıq olan, sənaye və inkişaf etmiş 

şəhərin çirkab axınını Araza gətirir və nəticədə onu fəlakət mənbəyinə çevirir. 

Çirkab axnla yanaşı Razdan çayı vasitəsilə Araza Yerevan atom stansiyasından 

(Mutsomor) isti sular axıdılır ki, bu da canlılara öldürücü təsir göstərir. Bundan 

əlavə bu isti sularla həm də radionukleidlər Araza tökülür. Bu azmış kimi, Qafan-

Qacaran mis yataqlarının istismarı prosesində bütün zəhərli maddələr Oxçuçay 

vasitəsilə Araza atılır və bütün hallarda Araza tökülən çaylardan Ermənistan 

demək olar ki, istifadə etmir. 

Respublikamızda kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı nəticəsində ərazinin su 

hövzəsi yararsız vəziyyətə gətirilmiş və müvafiq olaraq içməli su ehtiyatı kəskin 

azalmışdır. 

Su təbiətin ən lazımlı və nəcib hissəsidir. Susuz həyat yoxdur, buna görə də su 

insanın həyatının varlığını təmin edən vasitə kimi əvəzedilməzdir. 

 

Sunamilərin törətdikləri fəlakətlər və onlardan qorunmaq tədbirləri  

2004-cü il dekabrın 26-da Asiyanın cənub-şərqində, Sumatra adası 

yaxınlığında Andaman dənizində baş vermiş sualtı zəlzələ nəticəsində yaranmış 

sunami dalğalarının hərəkətini göstərən, müxtəlif telekanalların fantastik və 

dəhşətli kadrlarını yaddan çıxarmaq mümkün deyil: «Sahilə doğru 18-20 metr 

hündürlükdə sürətlə nəhəng sunami dalğası yaxınlaşır. Bu vaxt sahildə Cənub-

Şərqi Asiyanın gözəl, mənzərəli sahilindəki çimərlikdə müxtəlif yaşlarda olan, 

minlərlə istirahət edən insanlar görünür. Qəfildən yaxınlaşmaqda olan nəhəng 

sunami dalğasını görən insanlar çaşaraq, hər şeyi unudaraq tam fəlakətin qanun-

larına tabe olurlar. Çaşğınlıqdan və özünü itirmiş minlərlə insan olduqları 

vəziyyətdə, kim necə bacarsa dalğanın caynağından canlarını qurtarmaq üçün, 

uzağa qaçmağa çalışırlar. Bir anda ən dəhşətli hadisə baş verir, insanlar arxaya 

baxmayaraq, bir-birinə kömək etmədən qaçırlar. Bir an telekadrlarda nəsə çox 

dəhşətli bir hadisə-mənzərə baş verir: ən cavan və qüvvətli insanlar geriyə 

baxmadan lap qabaqda qaçırdılar, onların arxasınca nisbətən az sağlamlığa malik 

insanlar həyatlarını xilas etmək arzusu ilə qaçırdılar. Onların ardınca qocalar, 
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xəstələr, əlillər və ata-anaları özlərini itirib qabaqda qaçanların körpə uşaqları var 

qüvvələrilə sahildən uzaqlaşmağa çalışırdılar. Ana uşaqsız, ər-arvadsız, sağlam 

insanlar isə qocalara, xəstələrə, əlillərə, hətta uşaqlara məhəl qoymadan qaçırdılar. 

Onların ardınca sürətilə nəhəng sunami dalğaları yaxınlaşırdı. Ən dəşhətlisi isə bu 

idi ki, arxadan yaxınlaşan nəhəng dalğalar əjdaha kimi ağzını nəhəng açaraq qaçan 

insanların hamısını udurdu…  

Son nəticədə hamını ağuşuna alan dalğaları təsvir edən bu dəhşətli, təsadüfi 

və tarixi kadrlar dünyanın müxtəlif ölkələrinin müxtəlif letekanallarında cəmisi 

bircə dəfə göründü, çünki çox dəhşətli və ürəkağrıdıcı idi. Sunamilərin dəhşətli 

nəticəsi belədir. Bu əsil təbii fəlakətdır. Onun təsir dairəsi çox böyük əraziləri 

əhatə edir. Vurduğu maddi, mənəvi, ekoloji ziyanları aradan qaldırmaq çox böyük 

vəsait və vaxt tələb edir.  

 Yer kürəsində biosferanın tarixinin öyrənilməsi göstərmişdir ki, Yer 

planetinin bioloji həyatında dəfələrlə qlobal hadisələr baş vermiş, qısa tarixi 

müddət ərzində bir qrup canlılar məhv olmuş, ümumiyyətlə, az bir fasilədən sonra 

tamamilə yeni, keçmişdəkinə tamam oxşamayan həyat şəraiti əmələ gəlmişdir. Yer 

kürəsinin bütün tarixi boyu vulkan püskürmələri, zəlzələlər, sunamilər insan və 

heyvanlar arasında böyük tələfatlara səbəb olmuşlar. Amma sivilizasiya tarixində 

elə fəlakətlər də baş vermişdir ki, bütün planetin tarazlığı pozmuşdur.  

Son 200 ildə planetimizdə qlobal dəyişikliklər yaratmış iki təbii fəlakəti 

misal göstərmək olar. Onlardan biri XIX əsrin sonlarında İndoneziyada Krakatau 

vulkanının püskürməsi və qüvvətli zəlzələlərin baş verməsi, ikincisi isə 

İndoneziyada 26 dekabr 2004-cü ildə baş vermiş 11 ballıq zəlzələ və bunun 

nəticəsində nəhəng sunami dalğalarının əmələ gəlməsi olmuşdur. Hər iki fəlakət 

nəticəsində 400 minə yaxın insan tələf olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, İndoneziyada zəlzələnin qlobal nəticələri dərhal 

dünya alimlərinin və ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmişdir. Birincisi, NASA – 

ABŞ-ın Milli Aerokosmik Agentliyinin məlumatlarına əsasən bu Yer planetinin 

formalaşmasının sürətinin dəyişilməsinə və sutkanın uzunluğunun 2,68 

mikrosekund çoxalmasına səbəb olmuşdur. Yerin coğrafi oxu 2,5-dən 6 sm-ə qədər 
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öz yerini dəyişmişdir. Alimlər hesab edirlər ki, bu yerdəyişmə bir neçə metr 

olmuşdur. Nəhəng litosfer tavasının mantiyanın altına sürətlə keçməsi Yerin 

deformasiyasına və onun Orta Radiusunun dəyişilməsinə səbəb olmuşdur.  

Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, bu proseslər qısa vaxt ərzində 

nəinki dünya okeanın sularında böyük dəyişikliklər əmələ gətirə bilər,eyni 

zamanda Yer kürəsində qlobal iqlim dəyişikliyinə və atmosferin tərkibini ciddi 

dəyişə bilər.  

Bundan əlavə hazırda Günəş sunamilərinin də baş verməsi artıq hamıya 

bəllidir. Günəşin üzərində ləkələr Günəşdə gedən fiziki proseslər nəticəsində 

yaranır, yanacaq yanarkən termo üzrə prosesləri zəifləyir. Ləkə-Günəş ətrafında 

daima yaranan günəşətrafı «qara» dəlikdir. Bu qara dəliklərin (deşiklərin) Yer 

səthinə istiqamətlənməsi Yerdə çoxsaylı katoklizmlərin: tayfunların, tornadonun, 

sunamilərin, siklon və antisiklonların yaranmasına şərait yaradır.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz belə qlobal hadisələr, onların yaranma səbəbləri, 

Yer kürəsinə etdiyi təsirlər, törətdikləri fəlakətlər, insan tələfatı, dəyən maddi 

ziyanlar, sosioloji sarsıntılar göstərilməklə, onların tarixi ardıcıllığı gözlənilmişdir. 

Fikrimizcə belə təbii katoklizmlərin geniş izahı, araşdırılması və 

proqnozlaşdırılması günün ən aktual vəzifələrindəndir. İndi hamıya məlumdur ki, 

hansı ölkələrdə ki, vulkanlar, zəlzələlər, sunamilər, fırtına və tornado haqqında 

geniş məlumtalar var (Yaponiya, ABŞ və s.) və onlar xalqa təbliğ olunursa, orada 

bu fəlakətlərə qarşı xeyli hazırlıq olur və nəticədə həmin ölkələrdə maddi və 

mənəvi itgilər xeyli az olur. 

İnsanlar öz həyatlarında çoxsaylı təbii katoklizmlərlə üzləşmişlər. Onlardan 

biri - ən təhlükəlisi, geniş yayılmışı, çoxlu bəlalar gətirən, çoxsaylı insan tələfatı ilə 

nəticələnən sunami dalğalarıdır. 

Sunami (yunan sözüdür, «iri dalğa» deməkdir) - bu okean və başqa su 

hövzələrində suyun təlatümə gəlməsi nəticəsində yaranan uzun dalğalardır. Əksər 

sunamilərin yaranmasına səbəb qüvvətli sualtı zəlzələlər hesab olunur. Zəlzələ 

nəticəsində bir neçə dalğa yayılır ki, onlardan birincisi həmişə ən güclü olmur. 

Sunamilərin 80%-dən çoxu Sakit okeanın hər iki sahillərində baş verir.  
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Açıq okeanda sunami dalğaları Hg ⋅  sürəti ilə yayılır ki, burada g – sərbəst 

düşmənin sürətlənməsi, H-isə Okeanın dərinliyidir (Dalğanın uzunluğu onun 

dərinliyindən xeyli uzun olduqda, az su sahilə yaxınlaşır). Okeanın orta dərinliyi 

4000 m olarsa, dalğaların yayılma sürəti 200 m/san və ya 720 km/saat olar. Açıq 

dənizdə dalğaların hündürlüyü əksər hallarda metrdən artıq olmur, dalğanın 

uzunluğu isə (dalğalar arasındakı məsafə) 500-1000 km-ə çatır və ona görə də 

gəmiçilik üçün təhlükəli deyil. 

Dalğalar dayaz, sahillərə yaxınlaşdıqda, sahil xəttinə yaxın, onların sürəti 

azalır, yüksəkliyi isə artır. Sahilə çatdıqda sunamilərin hündürlüyü bir neçə on 

metrlərə çata bilər. Daha hündür dalğalar, yəni 30-40 m hündürlükdə sərt 

sahillərdə, buxtalarda və fokusirovka yaranması mümkün olan hər yerdə yaranır. 

Sahil rayonlarında qapalı buxtalar az təhlükəli yerlər sayılır. 

 Sualtı zəlzələlər. Bütün sunamilərin 85%-i su altında zəlzələ nəticəsində, 

okean dibinin şaquli hərəkəti ilə baş verir. Dibin bir hissəsi aşağı düşür, bir hissəsi 

isə yuxarı qalxır. Suyun səthi şaquli istiqamətdə hərəkətə gəlir və ilkin səviyyəyə 

qayıtmağa çalışır, dənizin orta səviyyəsinə doğru bir neçə dalğa əmələ gətirir. Heç 

də bütün sualtı zəlzələlər sunamilərlə müşayət oulnmur. Sunami yaradan dalğalar 

adətən zəlzələ ocağının çox dərində olmadığını bildirir.  

Təsəvvür edək ki, zəlzələ nəticəsində, sualtı vulkanın püskürməsi və ya 

dənizin dibinin müəyyən hissələri üçqun nəticəsində sürətlə yerini dəyişir. Məs. 

Yuxarıya doğru suyun heç vaxt sıxılmadığını nəzərə alsaq, onda həmin anda su 

yuxarıya qalxır və dəniz səthinin müvafiq sahəsi – su səthində çox da hündür 

olmayan tənə əmələ gətirir. Həmin bu dalğa sunami ocağı hesab olunur; ondan 

suya atılmış daş kimi hər tərəfə dalğalar yayılır.  

Titrəmə dənizin dibindən səthə doğru baş verir; bilavasitə beləliklə sunami 

dalğaları yaranır. Ancaq titrəmənin belə ötürülməsi açıq dənizdə qüvvətli dalğa 

əmələ gətirmir. Dənizin ortalarında belə dalğalar zərərsizdir; onun kəskin təzahürü 

yalnız onda hiss olunur ki, dalğalar sahilə gəlib çatmış olsun. 

Dalğalar dayaz sahilə çatdıqda, sahil xəttinə yaxın onların sürəti azalır, 

hündürlüyü isə artır.  
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Sunami dalğalarının davamiyyəti ardıcıl dörd mərhələyə bölünə bilər. 

Birinci mərhələ dalğanın yaranması, ikinci mərhələ dalğaların okean səthində 

hərəkəti, üçüncü mərhələ dalğalarla sahil zonasının qarşılıqlı əlaqəsi, dördüncü 

mərhələ - dalğanın zirvəsinin sahil zonasına çırpılması, su kütləsinin quru üzərinə 

hərəkəti.  

1-ci şəkildə sxematik surətdə sunaminin iki halda yaranması göstərilir:  

a) dəniz dibinin sahəsi yuxarıya qalxır; 

b) dəniz dibi aşağı enir.  

Birinci halda sunami gətirmə dalğası ilə yayılır, ikinci halda isə çəkilmə 

dalğası ilə irəli gedir.  

 İkinci halda dənizin qısa müddətli sahildən geri çəkilməsi prosesi sunami 

dalğalarının zirvəsinin yaxınlaşması ərəfəsində müşahidə olunur. 

Sunami dalğalarının hündürlüyü və uzunluğu (deməli onun enerjisi) yeraltı 

təkanların gücündən asılıdır. Zəlzələnin episentrinin səthə nə qədər yaxın olması 

rayonda dənizin dərinliyindən asılıdır. Görünür, sunami dalğaları o vaxt daha 

qüvvətli olur ki, yerdəyişmənin miqyası iri olsun. Bir halda ki, okeanın müxtəlif 

yerlərində dərinlik müxtəlifdir, ona görə də müvafiq olaraq sunamilərin sürəti də 

müxtəlif olacaqdır.  

Okean dibinin relyefini və sunamilərin əmələ gəlmə yerini bildikdə, 

hesablamaq olar ki, neçə vaxtdan sonra dalğa bu və ya digər sahilə çatacaq (şəkil 

2.) 

Kosmosda uçan aparatlar Sakit okean üzərindən uçarkən (sutkada 8-10 dəfə) 

onların göyərtəsində olan cizahlar okeanda hərəkət edən sunami dalğalarının 

yerini, sürətini və s. parametrləri çəkərək Sakit okeanın hər iki tərəfindəki yerüstü 

obyektələrə verirlər. Həmin obyektlərdə onlar hesablanaraq operativ tədbirlər üçün 

yararlı olur. 

Sunami sahilə yaxınlaşdığı zaman üçüncü mərhələsi - sürəti və uzunluğu xeyli 

azalır, hündürlüyü artır.  

 Sunami dalğaları sahilə hücum edərkən onun axırıncı (dördüncü) mərhələsi 

başlayır.  
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Adətən öldürücü dalğaların gəlməsinə az qalmış gözlənilməz çəkilmə baş verir, su 

sahildən minlərlə metr dənizə doğru çəkilir. Bu fəlakətin ilk əlamətidir: bir neçə 

dəqiqədən sonra sahildəki şəhərlərə və balıqçı qəsəbələrinə hündür divar kimi 

dalğalar hücum edir və öz yolunda hər şeyi dağıdır və yuyub aparır.  

Bu dalğaların fantastik qüvvəyə malik olmasını təxminən yüz il bundan 

əvvəl Amerikanın Sakit okean sahillərində də baş vermiş hadisə ilə təsəvvür etmək 

olar. O vaxt sunami dalğaları limanda lövbər salmış böyük gəmini göyə qaldıraraq 

onu liman şəhərindən keçirərək, xeyli uzaq ərazidə rahat quru ərazidə yerə 

buraxmışdır. Məlumat verilir ki, gəminin heyəti dünyanın başqa bir küncündə 

yaşayan gəminin sahibinin hansı qərar qəbul edəcəyini gözləyərək, gəmini tərk 

etməmiş, hətta gəmi ətrafında tərəvəz yetişdirməyə başlamışlar.  

Əfsus ki, belə qəribə hadisələr çox təsadüfi halda olur. Sunamilərlə çox 

maraqlı fiziki və mexaniki hadisələr əlaqədardır. Bu hadisələr uzun müddət sirr 

olaraq qalırdı. Sunamilər üzərindəki müşahidələri analiz edərək, hiss etmək olar ki, 

sahillərdə (sahilə çıxışı eyni olan şəraitdə) dalğanın hündürlüyü zəlzələnin 

episentrindən uzaqlaşdıqca həmişə monoton azalmasına səbəb olar. Ekvator 

rayonunda belə zəlzələ baş vermiş və böyük dalğa yaratmışdır. Episentrdən 200-

300 km aralı bu dalğanın dağıdıcı təsiri olmur. Bu dalğalar Kamçatkaya çatdıqda, 

(məsafə bir neçə min km) dalğa böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olur.  

Bu paradoks uzun müddət izah olunmamış qalmışdır. XX əsrin sonlarına 

yaxın keçmiş SSRİ-EA-nın Sibir bölməsinin hidrodinamika İnstitutunun əməkdaşı 

R.M. Qaripov bu hadisə ilə əlaqədar geniş izahat vermişdir. Məsələ ondan ibarətdir 

ki, bu şəraitdə dalğa çox yüksəkliyə malik olub və öz əmələ gəldiyi yerdən xeyli 

uzaqda yaranır.  

 Həmin proses belə izah olunur ki, az suyun xətti səviyyəsi çərçivəsində 

dalğaların yayılması akustik bərabərliklə təsvir olunur. Hansı ki, dərinlik az 

olduqda dalğanın sürəti az olmalı, dərin olduqda isə böyük olmalıdır. Bir halda ki, 

okeanın dibi nahamardır, onda sualtı qalxmaların sürəti dərin sahələrə nisbətən az 

olur. 

Bu dalğanın deformasiyasına səbəb olur ki, bu da hövzənin dayaz 
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sahələrində enerjinin toplanması ilə müşayət olunur. Dalğaların əsas baş hissəsi 

sualtı dağın üstündə onun kənarlarına nisbətən yavaş hərəkət edir, o hissə elə bilki, 

geri qalır. Əgər belə dalğa cəbhəsinə yüksəkdən baxsaq, onda görə bilərik ki, 

həmin dalğa zirvəsi üzərində əyilmiş kimi olur. Ona görə də, Kamçatkanın 

episentrdən çox uzaq olmasına baxmayaraq sunami dalğaları burada iri həcmli və 

güclüdür, nəinki episentrə yaxın yerdəkindən. Bu dalğaların sualtı dağların üstündə 

toplanmasının nəticəsidir.  

Sunami dalğalarını qüvvətli külək dalğaları ilə müqayisə etmək olar. Onlar 

yayılma sürətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Fırtınalı dalğanın təyin olunmuş 

sürəti 0,8 küləyin sürətinə bərabərdir. Qüvvətli küləyin sürəti (8-10 bal) 20-30 

m/saniyəyə bərabərdir. Deməli, fırtınalı dalğaların sürəti 60-90 km/saat 

qiymətləndirilə bilər. Bu böyük sürətdir. Lakin, Sunamilərin sürəti bundan xeyli 

çoxdur (700-1000 km/s). Fırtınalı dalğanın sürəti 100-150  

m-i keçmir, sunamilərin sürəti isə 100-1000 dəfə bundan çoxdur. Eyni vaxtda 

fırtınalı dalğaların hündürlüyü açıq okeanda 10-20 m-ə çatır, amma sunamilərin 

hündürlüyü 1-3 metrdən hündür olmur. Deməli, fırtınalı dalğaların meylliyi min və 

on minlərlə dəfə sunami dalğalarının hündürlüyündən çoxdur. ABŞ-ın və Alyaska 

ştatının cənub-şərqində Lutuyya körfəzində qeyri-adi qüvvətli fəlakət baş 

vermişdir. Sahilə təqribən 11 km -dən çox soxulmuş bu körfəzdə geoloq D.Müller 

dağın döşündəki ağacların müxtəlif yaş fərqlərini görmüşdür. Ağacların 

kötüklərindəki dairələrlə o hesablamışdır ki, son 100 ildə bu körfəzdə ən azı 

dalğaların yüksəkliyi 100 metrdən çox olan 4 dəfə sunamilər baş vermişdir. D.Mül-

lerin nəticələrinə az inanılsa da, 1958-ci il iyulun 9-da bu körfəzdə baş vermiş 

dəhşətli sunami dalğaları bu şübhələri dağıtdı. Hadisənin şahidlərinin 

söylədiklərinə görə bu vaxt Körfəzdə lövbər salmış gəmilərdəki insanlar dəhşətli 

təkandan yatacaqlarından yerə atılmışlar. Çölə çıxdıqda isə dəhşətli bir mənzərə 

görmüşlər: dənizin suyu qalxmış, Lituyya buzlağındakı buzlar 900 m-ə qədər 

yüksəklikdən buz və torpaq (süxur) kütləsi ilə sürüşərək körfəzin daxili hissəsində 

suya düşmüşdür. Fəlakətin gəmilərin lövbər saldığı yerdən 10 km-lə aralı olmasına 

baxmayaraq əks tərəfdəki sahildə insanların gözü önündə 500 m-ə qədər 
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hündürlükdə yaranmış iri dalğalar şimal tərəfdəki dağın yamaclarını altına almış, 

sonra dalğa körfəzdə dövr edərək yamaclarda ağacları kökündən qoparmış, 

dalğalar Kenotafiya adasının 50 m olan ən hündür nöqtəsindən aşmışdır. Bütün bu 

qarışıq kütlə dar körfəzə soxularaq nəhəng (17-35 m hündürlükdə) dalğa əmələ 

gətirərək, körfəz boyu yayılmış, şimal sahil dağlarının yamaclarını əhatə etmişdir 

ki, nəticədə 600 m-ə qədər hündürlükdə qayalar bitkisiz çılpaq qalmışdır.  

Təhlükə dərəcəsinə görə birinci sunami dalğaları fərqlənir. Sahil zolağında 

fırtınalı dalğalar daha az dağıdıcı qüvvəyə malikdir. Sunami dalğalarının 

hündürlüyü sahilə çatdıqda 40-50 m-ə çatır, fırtınalı dalğaların hündürlüyü sahil 

zonasında 20-30 m-i ötür. Sunami dalğaları 10 m-ə çatdıqda daha çox təhlükəlidir, 

nəinki, 20 m yüksəkliyə malik olan fırtınalı dalğa. Məsələ burasındadır ki, 

fırtınalar sunamilərlə müqayisədə xeyli az uzunluğa və sürətə malikdir, bundan 

əlavə onlar sahilə dağınıq zərbələr vurur ki, onların da hər biri sahil zonasının xırda 

sahələrini əhatə edir. Sunami dalğaları çox böyük sürətlə vahid su axını (su divarı) 

valı sahilə on kilomertlərlə və daha çox enində yaxınlaşır və bunun nəticəsində 

sahilə bir anda nəhəng su kütləsi çırpılır.  

Sahil sunami dalğalarının monolit kütləsi onun yüksəkliyi ilə, çox uzunluğu 

ilə uyğunlaşan, həmçinin, böyük sürətli hərəkəti onun zərbəsini sahil zonalarındakı 

tikililəri, reyddə durmuş gəmiləri basmasına imkan verirdi. Aydındır ki, insanlar 

üçün dalğarın sahilə çatdığı ərazilərdə belə fəlakət törədən hadisələr baş verir.  

Sürüşmələr. Bu tip sunamilər tez-tez baş verir. (bütün sunamilərin 7%-ə 

qədəri). Belə sunamilərin baş verməsini aşağıdakı hadisə ilə izah etmək olar. 

Belə hadisələr az hallarda baş verir və ona görə də buna etalon kimi 

baxılmır. Lakin çay deltalarında belə sürüşmələr nisbətən tez-tez baş verir ki, onlar 

da xeyli təhlükəlidir. 

Vulkan püskürmələri ilə bağlı sunamilər 5%-ə qədərdir. Nəhəng sualtı 

püskürmələr çox vaxt zəlzələ effekti yaradırlar. Qüvvətli vulkan püskürmələri 

zamanı püskürülən material suda yayılır, eyni zamanda güclü dalğa yaranır.  

 Belə sunamilərə klassik nümunə kimi 1883-cü ildə Krakatau vulkanının 

püskürməsi nəticəsində yaranmış sunami dalğalarını aid etmək olar. Krakatau 
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vulkanın püskürməsindən əmələ gəlmiş sunami bütün Hind okeanı sahillərində 

müşahidə olunmuş, ümumilikdə 5000 gəmi məhv olmuş, 36 min insan ölmüşdür. 

İnsan fəaliyyəti. Hazırda atom əsrində insanın əlində elə bir vasitə 

yaranmışdır ki, o, öz istəyi ilə dəhsətli titrəyişlər yaradır. 1946-cı ildə ABŞ-da 

dəniz laqunasında 60 m dərinlikdə sualtı atom partlayışı keçirmişdir. Onun gücü 20 

min ton trotil ekvivalentinə bərabərdir. Bu partlayış nəticəsində yaranmış dalğa, 

partlayış yerindən 300 m-lik məsafədə 28,6 m yüksəkliyə qalxmış, episentrdən 6,5 

km məsafədə isə dalğanın hündürlüyü 1,8 m-ə çatmışdır.  

Meteoritin və astoreoidin düşməsi nəhəng sunami əmələ gətirə bilə. Onlar 

böyük düşmə sürətinə malik olduğu üçün, çox böyük genetik enerjiyə malik olur, 

həmin enerji suya ötürülür ki, bu da sunami dalğası yaradır.  

Külək böyük dalğa əmələ gətirə bilər (təqribən 20 m-ə qədər), amma belə 

dalğalar sunami deyillər. Onlar qısamüddətli olur və sahildə su basması yarada 

bilməz. Amma meteosunaminin yaranması, təzyiqin kəskin dəyişilməsi şəraitində 

ola bilər. Belə hallar Boliar adalarında müşahidə olunur və buna oxşar hadisələr az-

az hallarda Xəzər dənizində baş verir.  

Alimlər Yaponiya sahillərinə hücum edən dağıdıcı sunamilərin yaranma 

səbəbini tapmağa çalışmışlar. Sakit okeanın qərbində Nankay çökəkliyinin altında 

indiyə qədər aktiv olan nəhəng çat mövcuddur. Bu çat yer qabığına sərt bucaqla 

daxil olaraq, daim onun ətrafına doğru yerdəyişərək, böyük su kütləsinin 

uçulmasına səbəb olur. Bir qrup amerikan və yapon tədqiqatçıları Yaponiyanın 

Cənub –Qərb sahillərində dərin sualtı çökəklikdə dənizin dibini tədqiq edərək, 

zəlzələ zamanı əmələ gələn sunamilərin yaranmasına daha yeni izahatlar tapmışlar. 

Sakit okeanın bu ərazisi özünün dağıdıcı sunamiləri ilə məşhurdur.1994-cü ildə 

Tonankay rayonunda 8,1 ballıq amplituda ilə yaranmış bu sunami 1200 nəfər 

insanın ölümünə səbəb olmuşdur.  

Texas Ştatındakı Ostin Universitetinin bir qrup geoloq-alimi və onların dəniz 

elmləri və texnologiya mərkəzindən yapon həmkarları dərinlikdə yerləşən Nankay 

çökəkliyində üç təkrarlı tədqiqatlar aparmışlar. Alınmış məlumatlar ekspertlərə 

belə bir suala cavab verməyə imkan verirdi ki, nə üçün okeanın altında olan bəzi 
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zəlzələlər dağıdıcı sunami yaradırlar. Nə üçün başqa yüksək maqnitudalı və 

ocaqları xassələrə malik zəlzələlər belə nəhəng dalğaların yaranmasına səbəb 

olmur?  

Məlumdur ki, qüvvətli sunamilərlə müşahidə olunan daha çox dağıdıcı 

zəlzələlər o ərazilərdə baş verir ki, orada bir litosfer tavası, o biri litosfer tavasının 

altına girir. Qüvvətli zəlzələ nəticəsində yaranan sunamilər 8 və daha çox 

maqnitudalı (Rixter şkalası ilə) zəlzələ nəticəsində baş verir. Bu halda dəniz 

dibindəki çatın geometriyası, şaquli yerini dəyişən sahələrin böyüklüyü xeyli təsirli 

olur.  

Tədqiqatçılar Nankay çökəkliyini öyrənərkən dəqiq aydınlaşdırmışlar ki, 

1944-cü ilin dağıdıcı zəlzələsi sunami dalğalarının yaranmasının səbəb olmasıdır. 

Həmin prosesin inkişaf tarixi izlənilmişdir.  

Yuxarıda göstərildiyi kimi, dağıdıcı sunamilərin yaranmasının əsas 

şərtlərindən biri dərin çatın olmasıdır, onun davamı boyunca zəlzələ ocaqları 

yaranır. Həmin ərazilər seysmik zona hesab olunur. Alimlər okeanın səthindən 10 

km-ə qədər aşağı enəndə aktivliyi ilə fərqlənən dərin çatın olmasını 

aydınlaşdırmışlar. Nəhəng qruntun yuxarı atılması burada yer qabığının iki 

müxtəlif blokunu bir-birindən ayırır.  

2002-ci ildə Yaponiya dəniz və texnologiya mərkəzində Çin O Pakın 

rəhbərlik etdiyi qrup bu yuxarı atılma ərazisini çox dəqiq olmayan geofiziki 

tədqiqatlarla xəritələşdirmişlər və çatın yerləşdiyi əraziyə əsaslanaraq onun 1944-

cü il zəlzələsi ilə əlaqəsi olmasını bir daha güman etmişlər. Lakin onda 

tədqiqatçılara dərinlik çatının müasir aktivliyini sübut edən amilləri əldə etmək 

mümkün olmamışdır.  

Nankay çökəkliyində baş verən qüvəvtli sunamilərin yaranmasının ikinci 

səbəbi kimi Yapon adalarının cənub-qərbindəki həmin ərazinin qeyri-adi struktura 

malik olmasıdır. Adətən bir litosfer tavasının, başqa bir litosfer tavasının altına 

keçməsi nəticəsində, birincinin üzərindən çöküntü qatının qoparılması ilə baş verir. 

Bu siyrılmış çöküntülər üst-üstə yığılaraq bir-biri ilə toqquşan tektonik təbəqəni 

örtür. Okinava adasından Tokioya qədər 1500 km məsafədə uzanmış Simanto 
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zonası yuxarıda göstərdiyimiz misala klassik nümunə olar, ona görə ki, bu zona 

Filippin litosfer plitəsinin Avrasiya plitəsi altına keçməsi nəticəsində 

formalaşmışdır.  

Adətən litosfer tavaları yaxınlaşdığı zaman siyrılmış süxurların atılması 

qalınlaşır, aktivləşir və sonrakı tektonik partlayışlar əsas partlayış zonasından (əsas 

çatdan) kənarda formalaşırlar. Lakin dəqiq tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu 

vəziyyətdə daha sonrakı parçalanmalar əks istiqamətə-quruya doğru yerini 

dəyişirlər.  

Əsas məqsəd müxtəlif litosfer tavalarının toqquşma xəttinin kənarlarında 

nələrin baş verməsini öyrənməkdir. Nankay çökəkliyində sunamilərin yaranmasına 

səbəb olan prosesləri öyrənməkdə, yer qabığının hansı hissələrində potensial 

təhlükəli sahələri təyin etmək olar və bununla da bəşəriyyətin 2004-cü il 

İndoneziyadakı «sürprizlərdən» qorumaq olar. Çünki 2004-cü il İndoneziyada 

Sumatra adası yaxınlığındakı zəlzələ və yaranmış sunaminin təkrarlanması 

ehtimalı qalmaqdadır.  

Sunamilərin yaranmasının əlamətlərini müəyyən etmək mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi adətən dalğanın gəlməsindən bir az əvvəl-

gözlənilmədən dənizin sürətli çəkilməsi başlanır. Su sahildən min metrlərlə dənizin 

dərinliyinə doğru çəkilir və yaxud da suyun sürətlə sahildən uzaqlaşması və dibin 

quruması (çatlaması) baş verir, bu halda dalğanın səsi kəsilir. Bu bədbəxtliyin ən 

doğru və dəqiq əlamətidir: bir neçə dəqiqə sonra sahil zonasındakı şəhərlərə və 

balıqçı qəsəbələrinə divar kimi su dalğası gəlir ki, bu dalğa da öz yolunda hər şeyi 

yuyub aparır. Dəniz geriyə çox çəkildikcə, sunami dalğaları da yüksək olur. Bu 

dalğaların dağıdıcı qüvvəyə malik olmasını misal təsdiq edir. Təxminən 100 il 

bundan əvvəl Amerikanın Sakit okean sahillərində sunami böyük gəmini qaldırıb, 

onu Port şəhərindən keçirərək, xeyli aralıda-quruda yerə endirmişdir.  

Sahilə yaxınlaşdıqda dənizin dibinin ləngiməsi üçün dalğanın uzunluğu 

azalır, yüksəkliyi isə təbii ki, artaraq, 30 metrə çatır (görənlərin söylədiyinə görə). 

800 km-saat sürətə çatan qüvvətli dalğa qəfildən sahil ərazilərinə çırpılır və böyük 

dağıntılar törədir, əksərən də çoxsaylı insan tələfatı və maddi itgilərlə nəticələnir.  
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Dünyanın müxtəlif geoloji institutlarında 27 dekabr 2004-cü ildə Cənub-

Şərqi Asiyada baş vermiş dəhşətli zəlzələnin səbəbləri və nəticələri barədə onu 

müşahidə edənlər öz fikirlərini bildiriblər. «Belə qüvvətli sunami hətta Yer 

kürəsinin ətrafında fırlandığı oxa da təsir etdiyini göstərmişlər». 

Bizim planetin ölçülərini və kütləsini nəzərə alsaq bunun mümkünsüzlüyünü 

İtaliyanın Vulkanologiya və Geofizika Milli İnstitutunun direktoru Entso Boş 

söyləyir. Onun sözlərinə görə, fəlakətli hadisənin əsasında, dərinlikdə kütlənin 

xeyli yerdəyişməsi durur ki, bu da Yerin səthində dəyişikliyə və Yer oxunun az hiss 

olunan dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Bundan başqa, bizim planetin oxu son 26 min ildə konusvari hərəkət edərək 

yerini dalğavari dəyişir, ona görə də zəlzələ nəticəsində baş vermiş yerdəyişmənin 

ölçülməsi daha da çətinləşir.  

Son yüzilliklərdə belə hallar 11 dəfə müşahidə olunub. Lakin, bu halda 

bütün göy cisimlərinin Günəş, Ay və s. təsirini düzgün hesablamaq lazımdır. 

Sunamilərin ani dağıdıcı nəticəsini hiss etməmək mümkün deyil. Sahilə çataraq 

dalğa sözsüz ki, sahildə yaşayan dəniz quşlarının yuvalarını belə yuyur.  

Belə hallarda bitki örtüyü daha çox təsirə məruz qalır. Mərcan rifləri daha 

çox dağılır. Kakos palması isə xeyli dözümlü olur. Çünki kakos qozu hətta 

okeanda üzə–üzə bitir.  

Sunamilər haqqında təsəvvür yaratmaq üçün üzərində «Raketa» tipli katerlər 

üzən su anbarlarında bunu müqayisə etsək görərik ki, sahilə yaxınlaşarkən sahil 

nisbətən dayaz olduğu üçün sualtı pərlər (mühərriklər) səthdən dibə qədər bütün 

başqa gəmilərin əmələ gətirdiyi dalğadan güclü olduğu üçün sahilə birinci çatır. Bu 

dalğa çox hündür olmasa da çox uzundur. Belə çıxır ki, həmin o ilk dalğalar su 

anbarından aşaraq 2-3 m sahilə tökülür, sonra geri çəkilir. Ondan sonra isə adi 

dəniz dalğaları gəlir.  

 Təbiətdə sunami dalğalarının vurduğu zərərlər iqtisadi, ekoloji, mənəvi 

mahiyyət kəsb edir. 

Sunamilər əsasən dənizin titrəyişi və vulkan fəaliyyətindən törənən, saatda 600-

700 km sürətlə hərəkət edən, hündürlüyü 30-40 m, bəzən daha hündür olan uzun 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



dövrlü dalğalardır. Onlar Sakit okeanın hər iki sahili boyu Kamçatkanın, Kuril 

adalarının, Saxalin adasının, Havay adalarının, Çilinin, Alyaskanın əhalisi üçün 

çox böyük təhlükə yaradır.  

1996-cı ildə Yaponiyada hündürlüyü 29 m olan sunami dalğaları San Riqo 

şəhəri sahillərinə çırpılmış və nəticədə 28 min adam həlak olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, sunami yaponlara yaxşı məlum olsa da 1993-cü ildə baş vermiş 

sunami nəticəsində əhali qaçmağa macal tapmamış və Yapon adaları sahillərində 

200 nəfər ölmüş, 500-dən çox ev dağılmışdır. Ölənlərin əksəriyyəti uşaqlar və 

yaşlılar olmuşdur. 1933-cü ildə Akudzizi adasının cənub qurtaracağından 320 km 

cənubda Toro şəhərində dağıdıcı sunami baş vermiş və xeyli insan tələfatına səbəb 

olmuşdur. İndi həmin şəhər ətrafında sunami dalğalarının qarşısını almaq məqsədi 

ilə 10 m 40 sm eni, 24 m hündürlüyü olan divar tikilmişdir. Yayda divar qızır, 

evlər bərk isti olur. Toro şəhərində də Havay adalarında olduğu kimi tədqiqat 

obyekti vardır ki, orada gecə-gündüz nəzarət aparırlar. Toro şəhəri ətrafındakı 

divarlarda 6 iri qapı vardır. Həmin qapılar nəzarət postlarından verilən xəbərlərə 

əsasən sunami dalğalarından 4 dəqiqə əvvəl bağlanmışdır. Hazırda Akudzizi 

adasında da bənd tikilir. 

1-ci cədvəldə ayrı-ayrı illərdə Dünya okeanında baş vermiş sunamilərin 

fəlakətli dalğalarının bəşəriyyətə vurduğu ziyanlar haqqında bəzi məlumatlar 

verilmişdir. Burada göstərilir ki, bunun nəticəsində 100 minlərlə insan tələf olur, 

dəyən zərərin miqdarı milyardlarla, dağılan evlərin sayı minlərlə, batan gəmilərin, 

yaralananların sayı minlərlə hesablanır. Sunami dalğalarının fəlakətlərindən ölən 

insanların xatirəsini yad edərək həmin ölkələrin bəzilərində (xüsusilə Amerika 

qitəsi sahillərində) suya içi yanan kağız fənərlər buraxılır və bu böyük bir ərazidə 

qəribə bir mənzərə yaradır.  

1946-cı il aprelin 1-də Havay adaları ətrafında Xila buxtasına saatda 640 km 

yol qət edən, hündürlüyü 30 m olan sunami dalğaları hücum etmişdir. Bu dalğalar 

3800 km yol qət edərək sahilə çırpılıb. Nəticədə buxta ətrafındakı bütün rayonlar 

dağılmışdır. 159 insan tələf olmuşdur, onlardan 95-i Xila buxtasında həlak 

olmuşlar. Bu dalğaların gücü bəzən 960 km-ə çata bilir (cəd.1). 
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1960-cı il mayın 22-də Çili ətrafında əmələ gəlmiş sunami dalğaları, 11 m 

hündürlükdə su bombası kimi Havay adalarına çırpılır. Nəticədə 31 nəfər tələf 

olub. Ölkəyə 30 milyon dollar ziyan dəymişdir. Ümumiyyətlə, keçən əsrdə hər 

yeddi ildən bir orada sunami baş verib. İkinci dünya müharibəsindən sonra Havay 

adalarında sunamidən ölənlərin sayı zəlzələdən ölənlərdən çox olub.  

1964-cü ildə Alyaskadakı zəlzələ sunami yaradır. Dalğanın hündürülüyü 24 

m olmuşdur (şəkil 5,6). Mart ayının 27-də dalğalar Alyaska sahillərindəki (Sakit 

okeanın Şimal-Qərb sahillərində) Kreysen Siti şəhərinə çatır və şəhər suyun altında 

qalır. 11 nəfər həlak olur, ölkəyə 7 milyon dollar zərər dəyir. Qaçıb xilas olmuş 

insanlar şəhərə qayıtdıqda orada şəhər yox idi. Tarixdə Vaşinqton ətrafında 300 il 

bundan əvvəl sunami olması məlumdur. Alimlərin fikrincə Amerikanın şimal-qərb 

sahillərində 50 ildən bir güclü sunami olur.  

Kenon Biç şəhəri kurort şəhəridir. Yay aylarında burada turistlərlə birlikdə 20 

minə qədər insan olur. Orada sunamilərdən qorunmaq üçün müasir hazırlıq işləri 

görülüb. Sunami təhlükəsi olan hallarda sirena (siqnal) çalır və məktəb şagirdləri 

təcili çölə çıxaraq bir neçə dəqiqəyə yaxınlıqdakı hündürlüyə çıxırlar və xilas 

olurlar. Orada axırıncı sunami 30 il bundan əvvəl baş verib. Az insan tələfatı olub.  

Vaşinqton Ştatındakı Lonq Biç şəhəri sunami dalğaları üçün daha 

təhlükəlidir. Məs. orada 1994-cü ildə baş vermiş sunami vaxtı əhali təhlükəli 

əraziləri operativ tərk etmiş və insan tələfatı olmamışdır.  

Ayrı-ayrı illərdə dünya okeanında baş vermiş sunamilərin 
bəşəriyyətə vurduğu ziyanlar 

Ölkələr Məntəqələr 
Baş vermə 

tarixi 

Ölənlərin 
sayı, min 

nəfər 

Dəymiş zi-
yanın miq-
darı, mln. $ 

Dalğaların 
hündürlüyü, 

m-lə 

Dağılan 
evlərin 

sayı, min 

Batan 
gəmilərin 
sayı, ədəd 

Yaralanıb, 
min nəfər 

Yaponiya SanRiqas 1296 22 – 29 – –  
Yaponiya Tonankoy 1944 1,2 – – – –  
Yaponiya – 1993 0,200 – 30 0,500 –  

Yaponiya 
Xonkkaydo-
Xonsuyu ad. 

1960 0,250 – – 5,0   

İndoneziya Krakatau 1883 36 – – – 5000  
İndoneziya Sumatra ad. 24.XII.2004 400 675,0 – – –  

Toqo şəh. 
Akudzizi 

adası 
1933 – – 24 – –  

ABŞ Havay.xilas 1946 0,159 – 30 – –  
ABŞ Alyaska 9.VI.1958 – – 50 – –  
ABŞ Alyaska 27.III.1964 0,11 7,0 24 – –  
ABŞ Hibas 1960 0,61 – 11 5,0 – 300 

Havay 
(ABŞ) 

Hilo şəh. 1960 0,200 – – 5,0 –  

Keç.SSRİ Kamçatka 5.XI.1952 13 – 10-15 – –  
Çili Havay (SSA) 22.V.1960 0,31 30,0 11 – –  

  27.III.1964 – – 24 – –  
  Cəmi: 510 712,0  15,500 5000 300 
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Hazırda Dövlət qoruyucusunda qurulmuş 6 metrlik qurğu qabaqcadan 

sunaminin hündürlüyünü, gücünü və vaxtını xəbər verməyə imkan verir.  

Tektonik hərəkətlər nəticəsində Havay adalarında 96 km uzunluğu olan 

nəhəng çat əmələ gəlmişdir ki, o istənilən vaxt adanı iki yerə bölə bilər. Bundan 

başqa meteoridlərin düşməsi nəticəsində sunami yarana bilər. 50 il bundan əvvəl 

belə bir sunami qeydə alınmışdır. 

Keçmiş ittifaq ərazisində güclü sunamilər 1737, 1780, 1898, 1918, 1923, 

1953-cü illərdə qeyd edilmişdir. Sunamilərin qorxusu müxtəlifdir və dalğanın 

hərəkət yolundakı okeanın dərinliyi ilə müəyyən olunur. Keçmiş İttifaqda 

sunamilərin yerləşməsini müəyyənləşdirmək üçün iki əsas: seysmik və 

hidroakustik üsuldan istifadə edən xəbərdaretmə xidməti mövcud idi. Seysmik və 

hidrostatik dalğaların yayılma sürəti sunamilərin sürətindən xeyli çox olduğundan, 

xəbərdarlıq xidməti əksər hallarda həyəcan siqnalını 30-40 dəqiqə qabaqcadan verə 

bilər. 

1952-ci il noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə, səhər saat 4-ə yaxın Şimali Kurilsk 

şəhərinin sakinləri 7 ballıq zəlzələ ilə yuxudan oyanırlar. Qorxmuş insanlar 

evlərdən çıxırlar. Təkanlar dayandıqdan sonra insanlar evlərinə qayıtmağa 

başlayırlar. Yalnız sunamilərlə keçmişdə tanış olanlar, o cümlədən balıqçı-

koreyalılar baxmayaraq ki, sakit dəniz var idi, onlar birinci təkanı hiss edən kimi 

dağa qaçmışlar. Zəlzələdən 45 dəqiqə sonra okean tərəfdən bərk uğultu eşidildi və 

bir neçə saniyəyə şəhərə yüksək dalğalar çırpıldı. Dalğa qüvvətli sürətə malik idi 

və 5 m yüksəkliklə şəhərin mərkəzinə doğru irəliləyir və şəhərin içərisindən keçən 

çayın dərəsinə qədər çatır. Bir neçə dəqiqədən sonra dalğa öz yolunda dağıtdığı hər 

şey ilə birlikdə dənizə çəkilir. Dalğının geri çəkilməsi o qədər intensiv idi ki, 

dənizin dibi bir neçə yüz metrlərlə çılpaqlaşır, sakitlik başlayır.  

 15 dəqiqədən sonra şəhərə yüksəkliyi daha hündür 10 m olan ikinci dalğa 

çırpılır. Bu dalğa qabağına çıxan hər şeyi dağıdaraq daha çox ziyan vurur. 

Dalğaların ardınca yalnız evlərin sement bünövrəsi qalmışdı. Şəhərin içindən 

keçən bu dalğa ətrafındakı dağların yamaclarına qədər qalxaraq şəhərdəki dərəyə 

tökülür. Burada dəhşətli bir su dövranı baş verir. Bu suyun tərkibində tikinti-
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töküntülər və kiçik gəmilər də sürətlə fırlanır. Bir neçə dəqiqə ərzində bu su 

dövranında çoxlu insan məhv olmuşdur.  

Geriyə qayıdan dalğa arxadan sahil valını vurur və dağın ətrafına fırlanaraq 

Kuril boğazına soxulmuşdur. Sahil valı və dağ bir neçə dəqiqəyə adaya çevrilir. 

İkinci dalğadan bir neçə dəqiqə sonra daha zəif üçüncü dalğa gələrək, sahilə çoxlu 

tör-töküntü gətirir. Səhər saat 9-da okeanın səthi qüvvətli hərəkətə gəlir və bütün 

gün ərzində yavaşıyır. 1737-ci ildə Avaçidə, Kuril Lopatasında və adalarda baş 

vermiş zəlzələ zamanı dəhşətli subasma olmuşdur. Oktyabrın 6-da gecə yarı 15 

dəqiqədə bir neçə təkan olur və bunun nəticəsində çoxlu kamçatkalıların obaları və 

köçlərini yuyub aparmışdır.  

 Günəş sunamiləri. Günəşin səthində ləkələrin olması hamıya bəllidir. Onlar 

Günəşdə fiziki proseslər nəticəsində yaranırlar, yanacaq yanarkən termonüvə 

prosesləri zəifləyir. Alimlər belə fikirləşirlər ki, ləkələr səsin sürətinin kəskin 

azalması ilə əlaqədar olan kosmik yaranmadır. Belə ki, bu ləkələrin yaxınlığında 

səsin sürəti adi haldan xeyli azdır. Məlumat, rabitə, idarəetmə, elm, cəmiyyət 

(MAUSU) Beynəlxalq Akademiyasının prezidenti Y.İ.Borovkov bu fikirləri 

çoxdan söyləsə də, 2003-cü ildə Los Anjelesli (ABŞ) fiziklər özlərinin günəşətrafı 

«Coxo» zondunun köməkliyi ilə ölçülər apararaq həmin fikirləri təsdiqləmişlər. 

Ləkə-Günəş ətrafında daima yaranan günəşətrafı «qara» dəlikdir. Bu dəlik 

Günəşdən 2-10 mln. km məsafədə yaranır. Bu «qara dəliklərin» (deşiklərin) Yer 

səthinə istiqamətlənməsi Yerdə çoxsaylı katoklizmaların: tayfunların yaranmasına 

şərait yaradır. Bundan əlavə bu «qara» ləkələr Yer səthindəki havada daha xırda 

dəyişikliyin yaranmasına səbəb olur. Bu ona görə baş verir ki, Yer Günəşin 

fokusunda dayanmışdır. Fərz etsək ki, Günəş iri uzunfokuslu linzadır, onda Yer 

planeti onun fokusunda olur.  

Alimlər hesablamışlar ki, L/GD -Günəşdən yerə qədər olan orta məsafənin 

Günəşin diametrinə (GD-1,39 mln.km) nisbəti (L-149, 5 mln. km), sonra isə 

Günəşin diametrinin Yerin diametrinə nisbəti (YD-12,756 min km), yəni GD/YD 

eyni qiymət-108 alırsa da, belə münasibət Ay üçün də alınır: LA/GD=108 olur. 

Günəş şüalarının fokuslaşmasından qızır. Bizim Günəş sisteminin başqa planetləri 
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isə Günəşin fokusunda deyillər və ona görə də onlarda həyat yoxdur və ola bilməz.  

26 dekabr 2004-cü il sunamisi xüsusilə qüvvətli olmuşdur, çünki, o gün Ay 

tam görünürdü. Ona görə də okeanın suyu sahildən 500 m-ə qədər uzaqlaşır, sonra 

bu nəhəng su kütləsi qüvvətlə sahilə çırpılaraq qarşısındakı hər şeyi dağıdır. 

Təsəvvür oyanırdı ki, qovulan dalğa 4000 m dərinlikdə baş vermiş sualtı zəlzələnin 

nəticəsində yaranmışdır. Bu Sumatra adası yaxınlığında Birma və İndoneziya 

plitələrinin tərpənməsindən baş vermişdir. Əslində isə sualtı qayıqla enib baxsaq 

heç bir tərpəniş olması görünmür.Şri-Lanka adasında çəkilmiş şəkildə əyri-üyrü 

dəmir yol relslərin olması göstərir ki, bu böyük su kütləsinin sahilə hidravlik 

qüvvəsi vasitəsilə çırpılması nəticəsində baş vermişdir. Bu zərbə isə Yerə gələn 

Günəşətrafı «qara dəliyin» proyeksiyasının Cənub-Şərqi Asiyanın ekvatorial 

vilayətlərinə düşməsindən baş verir. 

2004-cü ilin 26 dekabrında baş verən zəlzələ bilavasitə Günəşin 

ləkəəmələgətirən aktivliyi vaxtına düşmüş, həm də ki, bu ayın tam bədrlənmiş 

vəziyyətinə təsadüf edirdi.  

Buna oxşar mənzərə 2004-cü ilin yanvar ayının 9-da Sankt-Peterburqda 

olmuşdur. Günəşətrafı «qara deşiyin» proyeksiyası yüksək təzyiq zonası - 

antisiklon yaratmış və şəhərdə az rast gəlinən qış subasması baş vermişdir.  

Nəzəri olaraq belə kataklizmaları əvvəlcədən hesablamaq mümkün deyil. Birincisi 

ona görə ki, Günəş üzərindəki ləkənin fizikasını bilmirik. İkincisi, həm Günəş, həm 

də Yer fırlanır. Ona görə də hansı ləkənin bilavasitə Yerə istiqamətlənməsini 

demək çətin olur. Bundan əlavə Yerin peyki olan Ay da Yerin kosmosdakı 

vəziyyətinə təsir edir. Amma hər halda alimlər Günəşdə ləkəyaradan aktivliyin 

monitorinqini apara bilərlər. Rusiyada kristalların böyüdülməsi indikatoru 

yaradılmışdır. Bu cihazın içərisindəki xüsusi məhsul Günəşdəki təzyiqin 

temperaturun və lazer şüalarının dəyişilməsini hiss edir.  

2004-cü il dekabrın 4-də Moskva vaxtilə saat 1425-də Günəş səthində birinci 

partlayış başlayaraq, Yer səthinə doğru yüklənmiş hissəciklərin böyük kütləsi atılır. 

Bundan 8 dəqiqə sonra Amerika süni peyki GOES rentgen şüalarının zərbəsini 

qeydə alır. Rentgen şüaları adətən C, M və X adlı üç sinfə bölünür. Hər bir sinif 
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özündən əvvəlkindən 10 dəfə qüvvətli olur. Elə buna görə də dekabrın 5-də rentgen 

şüalanması şkalanın ən yuxarısına, 9-10 bala çatmışdır.  

Belə rentgen şüalarının partlayışı tarixdə çox nadir hallarda baş verir. 

Xoşbəxtlikdən partlayış dalğası birbaşa Yer səthinə yönəlməmişdi. Dekabrın 7-də 

baş vermiş ikinci partlayış daha ciddi olmuşdur. Bu zərbə Günəş üzərində 3,5 

milyard km2 ərazidə yayılmışdır. Bu ərazi isə Yerin ərazisindən 85 dəfə çoxdur. 

Bu iki partlayışdan gələn maqnit dalğaları, əgər 2004-cü il dekabrın 10-13-ü 

arasında olsaydı, onda o dalğalar birbaşa Yerə istiqamətlənmiş olardı. Bu partlayış 

dalğaların Yer səthinə bir başa istiqamətlənmədiyinə görə bəşəriyyət əziyyət 

çəkməmiş, bir neçə süni peyklərdə olan elektron cihazların korlanması ilə 

nəticələnmişdir. Qüvvətli sunami 1952-ci ilin payızında Kuril adaları və 

Kamçatkanın şərq sahillərini tutmuşdur. Sualtı zəlzələnin ocağı nisbətən uzaq 

deyildi (Kuril–Kamçatka dərinliyi ərazisində). Dalğa tezliklə Kuril adalarına və 

Paramuşir adasına yaxınlaşaraq, ən çox 18 m yüksəkliyə qalxmışdır.  

Paramuşir adasında peçlər uçmuş, ev əşyaları tökülüb sınmış, insanlar çölə 

qaçmışlar. 

Paramuşirdə noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə əhali zəlzələ nəticəsində tələsik 

oyanaraq evlərdən çölə çıxmışlar. Peçlər, qab-qacaq, ev əşyaları dağılmış və 

qırılmışlar. Bir neçə dəqiqədən sonra məlumatsız əhali evlərinə dönmüşlər. Amma 

sunamilər haqda məlumatı olanlar, əsasən balıqçılar dənizin sakit olmasına 

baxmayaraq, dağlara qalxmışlar. Zəlzələdən 45 dəqiqə sonra okean tərəfdən güclü 

uğultu eşidildi və bir neçə saniyə sonra Şimali Kurilə böyük sürətlə nəhəng dalğa 

irəlilədi. Dalğaların ən hündür hissəsi şəhərin mərkəzi hissəsində olmuş və çayın 

dərəsinə qədər çatmışdır.  

Bir neçə dəqiqədən sonra dalğa dənizə doğru geri qayıdır və özü ilə dağıtdığı 

hər şeyi aparmışdır. Boğazın dibi bir neçə yüz metr məsafədə boşalır, sakitlik 

yaranır. 15-20 dəqiqədən sonra şəhərə daha qüvvətli 10 metr hündürlükdə olan 

ikinci dalğa gəlir. Bu dalğa daha böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olmuş, bütün 

tikililəri dağıtmışdır. Dalğanın arxasında yalnız evlərin bünövrəsi görünürdü.  

Dalğa şəhərdən keçərək, dağın yamacına çatmış, sonra isə geri-çökəkliyə 
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çəkilmişdir. Burada su dövrəsi yaranmış və dövretmədə tikililərin qalıqları və kiçik 

gəmilər iştirak edirdilər. Geri çəkilərkən dalğa sahil zonanı arxadan vurur. Orada 

arxada qalmış bir neçə evi də dağıdaraq Kuril körfəzinə dolur.  

İkinci dalğadan bir neçə dəqiqə sonra üçüncü daha zəif dalğa gəlir ki, bu da 

özü ilə sahilə çoxlu qırıntılar gətirir.  

1960-cı ildə Çili yaxınlığında baş vermiş sunami də dəhşətli olmuşdur. Bu 

sunami nəticəsində nisbətən az adam ölsə də, əsasən Maulin çayının mənsəbində 

təqribən 1000-ə yaxın adamın batması güman olunur. Çili sahillərinə bir neçə 

nəhəng dalğa hücum edir. Dənizdən ilk qabarma çox hündür olmur. 4-5 m 

hündürlüyə qalxan dalğa 5 dəqiqə sakit qalır. Sonra isə dalğa geri çəkilir. Geri 

çəkilmə sürətli olmaqla bərabər, sovrulan su səsinə oxşar qüvvətli səslə müşahidə 

olunur. İkinci dalğa 20 dəqiqə sonra sahilə çırpılır. Sürət 5-200 km/s, hündürlük isə 

8 m olur.  

Beləliklə yuxarıda yazılanlarda göründüyü kimi təbiətdə elə təbii fəlakətlər 

vardır ki, onlar insanların fəaliyyətindən asılı olmayaraq yaranır və bunların 

qarşısını almaq mümkün olmur, həm də ki, böyük itkilərlə başa gəlir.  

Sunamilərə qarşı qismən müdafiə olunmaq üçün tədbirlərə: süni sahil 

qurğularının (dalğakəsən, tökmələr və s.), okean sahili boyu meşə zolağının 

salınması, 40-50 ci illərdə ABŞ, Yaponiya və Keçmiş SSRİ-də əhalini qabaqcadan 

xəbərvermə qulluğu yaradılıb ki, onlar sunamilərin yaxınlaşması haqda, sahil 

seysmoqrafları ilə təchiz olunur. 

 Yer kürəsinin bütün tarixi boyu vulkan püskürmələ-ri, zəlzələlər, sunamilər 

və başqa tektonik hadisələrlə əlaqədar baş verən başqa təbii fəlakətlər dövrü olaraq 

insanlar və heyvanlar arasında böyük tələfatlara səbəb olmuşdur.  

Bu fəlakətli proseslər nəticəsində sunami dalğalarının törətdiyi təzadlarla 

əlaqədar apardığımız araşdırmalar aşağıdakı nəticələri söyləməyə imkan vermişdir:  

1. Sunamilər okean və başqa su hövzələrində suyun təlatümə gəlməsi nəticəsində 

yaranan uzun dalğalardır. Əksər sunamilərin yaranmasına səbəb qüvvətli sualtı 

zəlzələlər hesab olunur. Sunamillərin 80%-dən soxu Sakit okeanın hər iki 

sahillərində baş verir.  
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2. Qüvvətli sunamilərlə müşahidə olunan daha çox dağıdıcı zəlzələlər o ərazilərdə baş 

verir ki, orada bir litosfer tavası o biri litosfer tavasının altına girməkdə olur.  

3. Dağıdıcı sunamilərin yaranmasının əsas şərtlərindən biri okeanın həmin 

sahələrində dərin çatın olmasıdır ki, onun uzunu boyunca zəlzələ ocağı yaranır, 

belə ki, onlar seysmik zona hesab olunur.  

4. Adətən dalğanın gəlməsindən bir az əvvəl gözlənilmədən dənizin sürətli çəkilməsi 

baş verir. Su sahildən min metrlərlə dənizə doğru çəkilir və yaxud suyun sürətlə 

sahildən uzaqlaşması və dibin çılpaqlaşması baş verir. Bu zaman dalğanın səsi 

kəsilir. Bir neçə dəqiqə sonra sahil zonasındakı şəhərlərə və başqa balıqçı 

qəsəbələrinə divar kimi su dalğası gəlir ki, bu dalğa da öz yolunda hər şeyi yuyub 

aparır.  

5. Sunamilərin gəlməsini xəbər verən sistemlər əsasən seysmik məlumatların 

azaldılması nəticəsində mümkün olur. Xəbərdaredici sistemlərin əsas əhəmiyyəti 

əhali arasında aktual informasiyanın yayılmasıdır. Ən mühümü odur ki, əhali 

sunamilərin necə təhlükəli olmasını təsəvvür etmiş olsun. 

6. Günəşin səthində ləkələrin olması hamıya bəllidir. Ləkə-Günəş ətrafında daima 

yaranan günəşətrafı «qara dəliklərdir». Bu «qara dəliklərin» Yer səthinə 

istiqamətlənməsi Yerdə çoxsaylı katoklizmaların-tayfunların, tornadonun, 

sunamilərin, siklon və antisiklonların yaranmasına səbəb olur.  

7. Nəzəri cəhətdən belə kataklizmaları əvvəlcədən hesablamaq mümkün olmasa da, 

belə ehtimal olunur ki, alimlər Günəşdə ləkəyaradan aktivliyin monitorinqini apara 

bilərlər.  
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