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Coğrafiya fakültəsi  

Hidrometeorologiya kafedrası 

 Müəllim: H.Ələkbər 

Bölmə 1 

 
1.1. Giriş. Meteorologiya  və  iqlimşünaslığın  məqsəd  və  vəzifələri. 

  Meteorologiya  atmosfer,  onun  tərkibi,  quruluşu,  xüsusiyyətləri,  onda  gedən  
fiziki  və  kimyəvi  proseslər  haqqında  elmdir.  Meteorologiyanın  əsas  vəzifəsi  
atmosferin  vəziyyətinin  hazırki  fiziki  anivaxtda   və gələcəkdə  proqnozunu  
təsvir  etməkdir.  İqlimşünaslıq  meteorologiyanın  bölməsi  adlanır  və  iqlimlərin   
formalaşmasının  qanunauyğunluğunu,  Yer  kürəsində  onların  paylanmasını, 
keçmişdə  və  gələcəkdə  dəyişməsini  öyrənir. 

  Iqlim  xüsusi  və  ya  lokal (yerli) iqlim  mənasında  çoxillik  dövrdə  bu  və  ya  
digər  yerin  coğrafi  şəraitinə  xas  olan  atmosfer  şəraitinin  birliyidir.  Bu  
anlayışda  iqlim  bir  yerin (ərazinin) fiziki-coğrafi  xüsusiyyətidir. 

   İqlim  insanı  əhatə  edən  mühitin  bir  fiziki-coğrafi  xüsusiyyəti  olub, insanın  
təsərrüfat  fəaliyyətinə; kənd  təsərüfatının  ixtisaslaşmasına, sənaye  obyektlərinin  
yerləşməsinə, hava, su  və  yerüstü  nəqliyyata  və.s.  həlledici  təsir  göstərir. 

    İqlimin  qanunauyğunluqlarını  başa  düşmək  atmosfer  prosesləri  tabe  olan  
ümumi  qanunauğunluqları  öyrənmək  əsasında  mümkündür.   

                               1.2.  Atmosfer. 

   Atmosfer – Yerin  aerozol  hissəciklərinin  tərkibində  olan  qaz  örtüyüdür,  
Yerlə  birgə  fəzada  hərəkət  edərək,  eyni   vaxtda   Yerin  fırlanmasında  iştirak  
edir.  Atmosferin  dibində  əsasən  bizim  yerdə  həyatımız  baş  verir. 

    Hava,  sudan  fərqli  sıxılandır.  Odur  ki,  yüksəklik  artdıqc  sıxlıq  azalır,  
sərhəddi  fəzada  tədricən  yox  olur. 

     Atmosferin  əsas  kütləsi  5km-də  cəmləşib, 3/4  hissəsi  10km-də  və  0,9-4  
20km-dən  aşağıdadır.  Qütb  parıltısı  atmosferin  1000km  və  ondan  yuxarıda  
olmasına  dəlalət  edir.  Ümumiyyətlə  20mim km  yüksəklikdə  havanın  olması  
təsdiq  olunub.   

    Atmosfer  prosesləri  20-30km-dən  aşağı  qatda  əsas  etibarilə  öyrənilib. 
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                                      1.4.  Hava. 

    Atmosferdə  müxtəlif  fiziki   proseslər  baş  verdiyindən  onun  vəziyyəti  
fasiləsiz  dəyişir.  Yer  səthində  və  30-40km-dən  aşağıda  atmosferin  viziki  
vəziyyəti  baxılan anda  hava  adlanır.   

     Hava  meteoroloji  kəmiyyətlərlə  və  atmosfer  hadisələri  ilə  səciyyələnir.  
Meteoroloji  kəmiyyətlərə  temperatur,  rütubət,  havanın  nəmliyi, külək, buludluq, 
atmosfer  yağıntıları  aiddir.  Atmosfer  hadisələrinə  isə  tufan, duman, tozanaq, 
çovğun  və.s.  aiddir.  Yer  səthinə  yaxın  havanın  dəyişməsi  təsərrüfatın  bir  çox  
sahələrinə  təsir  göstərir, əsasən  də  kənd  təsərrüfatına.  Yüksək  atmosfer  
qatında  hava  aviasiyanın  işinə  təsir  göstərir. 

 

                                   1.5.  İqlim. 

    Hər  bir  yerdə  hava  ayrı-ayrı  illərdə  müxtəlif  cür  dəyişir.  Lakin  ayrı-ayrı  
gün, ay  və  ildə  hər  bir  yeri  müəyyən  iqlimlə  səciyyələndirmək  olar.  Lokal 
(yerli)  iqlim  atmosfer  şəraitinin  çoxillik  dövründə, o  yerə  məxsus, onun  
coğrafi  şəraitinə  görə  məcmudur.  Coğrafi  şərait  dedikdə  ancaq  coğrafi  enlik, 
uzunluq, dəniz  səviyyəsindən  hündürlüyü  deyil, həm  də  yer  səthinin  
xüsusiyyəti,  torpaq  örtüyü  və.s.  nəzərdə  tutulur.  Hər  bir  yerin  iqlimini  təyin  
edən  atmosfer  şəraiti  illik  gedişində  dövrü  dəyişir, yəni  qışdan  yaya  və  
yaydan  qışa.  Dövrü  dəyişmədən  başqa  atmosfer  şəraiti  ildən  ilə  də  dəyişir.  
Bu,  illər  arası  atmosfer   şəraitinin  dəyişməsi  adlanır.  Faktiki  məlumatlar  
göstərir ki, bir  neçə  onilliklə yüzilliklərdə  atmosfer  şəraitinin  məcmuu  bir  
çoxillik  dövründən  digər  çoxillik  dövrə  görə  məhdud  həddə  dəyişir.  Bu  
dəyişkənlik   tərəddüd  xarakteri  daşıyır.  Çoxillik  tərəddüdün  kəmiyyəti  illər  
arası  dəyişmədən  əhəmiyyətli  dərəcədə  azdır.  Beləliklə  bir  neçə  onillikdən  bir  
neçə  yüzilliyə  qədər  lokal (yerli)  iqlim  müəyyən  dayanıqlığa  malikdir.  Odur  
ki, lokal  iqlim  həmin  yerin  bir  fiziki-coğrafi  səviyyəsidir  və  coğrafi  landşaftın  
bir  tərkib  hissəsidir.  Tarix  göstərir  ki, zaman  miqyası  bir  neçə  minillikdən  bir  
neçə  onminilliklərdə  iqlim  dəyişməsi  çox  böyük  olur. Məsələn; buzlaşma  
dövründə  və  buzlaşma dövrləri  arasında.        

           

                     1.6. Atmosferin  Günəşlə  və  Yer  səthi  ilə  əlaqəs. 

     Atmosfer  proseslərinin  enerji  mənbəyi  günəş  radiasiyasıdır.  Yer  səthinin  
vahid  sahəsinin  orta  hesabla  ildə  aldığı  istilik  Yerin  dərin  qatlarından  aldığı  
istilikdən  30min  dəfə n çoxdur.   
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      Günəş  şüası  Yer  səthini  atmosferə  nisbətən  daha  çox  qızdırır.  Sonra  isə  
atmosferlə  yer  səthi  arasında  intensiv  istilik  mübadiləsi  gedir.  Relyef  və  yer  
səthinin  temperaturunun  eyni  olmaması  havanın  hərəkəti  üçün  böyük  
əhəmiyyət  kəsb  edir. 

      Yer  səthindən  atmosferə  qalxan  tozlar  və  başqa  aerozollar  atmosferin  
optik  xassəsinə  və  elektrik  vəziyyətinə  müəyyən  təsir  göstərir.  Atmosfer  öz  
növbəsində  torpaq  və  su  tutarların  üst  qatında  müxtəlif  fiziki  proseslər  
yaradır.  Məsələn;  külək  eroziyası, dəniz  axınları, külək  dalğaları  və.s. 

 

                              1.7. İstilik  dövranı. 

    Atmosfer  proseslərinin  üç əsas  tsikli  var  ki, onlar  havanın  formalaşmasına  
və  iqlimin  yaranmasında  iştirak  edirlər.  Bunlar  iqliməmələgətirən  proseslərdir;  
istilik  dövranı, rütubət  dövranı  və  atmosfer  sirkulyasiyası 

     ‘’İstilik  dövranı’’  məfhümu  mürəkkəb  prosesi, yəni  yer-atmosfer  sistemində  
istilik  almağı, verməyi,daşımağı  və  istiliyi  itirməyi  təsvir  edir.                                                       
Günəşdən  Yerə  gələn  günəş  radiasiyası  axını,  qismən  atmosfer  fəzaya  əks  
etdirir.  Bu  enerji  Yer  kürəsi  üçün  itmiş  sayılır.  Digər  qismi  atmosferi  keçir  
və  onun  bir  hisssəsini  atmosfer  udub  istiliyə  çevirir.  Digər  hissəsi  səpələnir  
və  spektral  tərkibi  dəyişir. 

    Düz  günəş  radiasiyası  və  səpələnən  radiasiya  yer  səthinə  düşür,  qismən  
əks  olunur, ancaq  böyük  bir  hissəsini  udaraq  istiliyə  çevrilərək  torpağı  və  
sututarların  üst  qatını  qızdırır. 

   Yer  səthinin  özü  infraqırmızı  şüa  buraxır  ki, onun  böyük  hissəsini  atmosfer  
udaraq  qızır.  Atmosfer de  öz  növbəsində  infraqırmızı  şüa  buraxır  ki,onun  
böyük  hissəsini  yer  səthi  udur. 

    Atmosferdə  yer  səthinin  şüalanma  yolu  ilə  istilik  mübadiləsi  ilə  yanaşı, 
istilikkeçirmə  yplu  ilə  də  istilik  mübadiləsi  baş  verir. 

     İstilik  dövranında  vacib  proseslərdən birihava  axını  ilə  istiliyin  bir  yerdən  
digər  yerə  aparılmasıdır. 

        

                                  1.8. Rütubət  dövranı. 
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      Yer  səthi  ilə  atmosfer  arasında  daimi  su  və  ya  rütubət  dövranı  baş  verir.  
Okeanlar  və  dənizlərin, quru  sularının  səthindən, rütubətli  torpaqdan   və  
bitkilərdən  buxarlanan  su  atmosferə  daxil  olur.  Su  buxarı  atmosfer  havasının  
əsas  tərkib  hissəsidir.  Atmosfer  şəraitində  su  buxatı  kondensasiyaya  uğrayaraq  
yer  səthinə  qayıdır  və  ümumiyyətlə  buxarlanma  ilə  tarazlaşır. 

 

                              1.9. Atmosfer  sirkuliyasiyası. 

    Atmosferdə  istiliyin  qeyri-bərabər  paylanması  atmosfer  təzyiqinin  qeyri-
bərabər  paylanmasına  səbəbdir.  Təzyiqin  paylanmasından  isə  havanın  hərəkəti  
yəni  hava  axını  yaranır. 

    Havanın  yer  səthinə  nisbətən  hərəkəti  külək  kimi  hiss  olunur.  Deməli,  
küləyin  yaranmasına  səbəb  təzyiqin  qeyri-bərabər  paylanmasıdır.Yer  səthinə  
nisbətən  havanın  hərəkətinə  Yerin  sutkalıq  fırlanması  böyük  təsir  göstərir.  
Atmosferin  aşağı  qatında  havanın  hərəkətinə  sürtünmə  də  təsir  göstərir. 

     Yer  səthində  irimiqyaslı  hava  axını   sistemi  atmosferin  ümumi  
sirkuliyasiyası  adlanır.  Atmosferin  ümumi  sirkuliyasiyasının  əsas  ünsürləri  
siklonlar  və  antisiklonlardır,  yəni  ölçüsü  min km-lər  olan daimi  yaranan  və  
atmosferdə  dağılan  dalğa  və  burulğanlardır. 

    Havanın  əsas  dəyişməsi  ümumi  atnosfer  sirkuliyasiyası (ÜAS)  sistemində  
hava  axınından  asılıdır.  Hava  kütləsi  Yerin  bir  oblastından digərinə  keçdikdə  
özünə məxsus  xassəni  gətiri. 

    ÜAS-nın  hava  axınından  başqa  iqliməmələgətirən  digər   xırda  miqyaslı  
sirkuliyasiyalar  da  mövccutdur(brizlər, dağ-dərə  küləyi  və.sə).      Qəza  hava   
hadisələri  kiçik  miqyaslı   burulğanlarla  əlaqədardır;  

  Külək  su  obyektlərində  dalğanın, okean  axınlarının,  buzların  dreyflərini  
əmələ  gətirir, həm  də  eroziya  və  relyef  əmələgəlmənin  vacib  amilidir. 

  

                                  1.10. İqliməmələgəlmə. 

   Qlobal  iqlim  həm  astronomik, həm  də  coğrafi  amillərlə  təyin  edilir.  
Astronomik  amillərə - Günəşin  işığı, Günəş  sistemində  Yerin  vəziyyəti  və  
hərəkəti, Yerin  fırlanma  oxunun  orbit  müstəvisinə  meyilliyi, Yerin  öz  oxu  
ətrafında  fırlanma  sürəti,  dünya  fəzasında  materiyanın  sıxlığı, bütün  bu  
amillər  Yerə  gələn  günəş  enerjisinin  miqdarı  və  paylanmasına  təsir  edir. 
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    Coğrafi  amillərə  aiddir; Yerin  kütləsi  və  ölçüsü, cazibə  qüvvəsinin    
kəmiyyəti, atmosferin  kütləsi  və  tərkibi,  okean  və  materiklərin  coğrafi  
paylanması, okeanın  kütləs  və  tərkibi, yerin  səthinin  və  okeanın  dibinin  
relyefi, quru  səthinin xüsusiyyəti. 

     Qlobal  iqlim  sisteminin  vəziyyətini  iqliməmələgətirən  proseslərin  
xüsusiyyəti  təyin  edir.  Yəni  istilik  dövranı, rütubət  dövranı  və  ÜAS.  Bu  
proseslər  müxtəlif  coğrafi  şəraitə  baş  verir.Odur  ki, konkret  lokal  iqlim  tipləri  
coğrafi  amillərlə  yaranır.  Bu  amillərə  aiddir;  coğrafi  enlik, quru  və  dənizin  
paylanması,  yerin  səthinin  quruluşu (xüsusən  irimiqyaslı  oroqrafiya),  torpaq, 
bitki, qar  örtüyü, dəniz  buzları, okean  axınları. 

 

             1.13-14. Meteoroloji  müsahidələr  və  meteoroloji  şəbəkə. 

    Meteoroloji  müşahidə - meteoroloji  kəmiyyətləri  ölçmək  və  həm  də  atmosfr  
hadisələrini  qeyd  etməkdir. 

    Meteoroloji  kəmiyyətlərə  aiddir;  havanın  temperaturu və  rütubəti, atmosfer  
təzyiqi, küləyin sürəti  və  istiqaməti, buludların  miqdarı  və  yüksəkliyi, 
yağıntıların  miqdari,  istilik  axını  və.b.  Bunlardan  başqa  atmosferin  və  ya  
atmosfer  proseslərinin  xassələrini  əks  etdirmir, lakin  onlarla  sıx  əlaqədar  olan  
torpağın  temperaturu, nsuyun  səthinin  temperaturu, buxarlanma, qat  örtüyünün  
vəziyyəti  və  qalınlığı, günəş  parıltısının  davamiyyəti  və. s. 

    Atmosfer   hadisələrinə - tufan, çovğun, tozanaq,  duman,  bir  sıra  optik  
hadisələr.  Atmosferdə  40km  dərinliyə  qədər  aparılan  müşahidələr aeroloji  
aeroloji  müşahidələr  adlanır.   

   Geniş  və  dərin  müşahidələr  meteoroloji  stansialarda  və  aeroloji  
observatoriyalarda  aparılır.  Metroloji  observatorialar  məhdud  miqdardadır.  
Dünyada  3500  meteostasiya  və  750  aeroloji  stasiya  fəaliyyət  göstərir.   

   Hər  bir  ölkədəki  stasiyalar   ümumdünya  miqyasında  vahid  sistemi  təşkil  
edir – yəni  meteoroloji  şəbəkəni  təşkil  edir. 

    Meteoroloji  müşahidə  şəbəkəsinə  əsas  tələb  uzunmüddətli  və  fasiləsiz  
müşahidə  aparmaqdır. 

 

            1.16. Meteoroloji  stasiyalarda  müşahidə  proqramı. 
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    Bütün  dünyada  yerüstü  meteostansialarda  eyni  vaxta (sinxrom)  müşahidələr  
00, 03,06,09,12,15,18,21  saatda  Qrinviç  vaxtı  ilə  aparılır. 

   Bu  ölçü  saatları  sinoktik  müddət  adlanır  və  hava  xidmətilə  müşahidə  
nəticələri  ötürülür.  Bu  məlumatlar  əsasında  sinoktik  xəritələr  hazırlanır  və  
praqnozda  istifadə  edilir.  Əsas  meteostansiyalarda  aşağıdakı  meteoroloji  
kəmiyyətlər  qeydə  alınır; 

 _ Havanın  temperaturu, yer  səthindən  2m  hündürlükdə ; 

 _ Atmosfer  təzyiqi; 

 _ Havanın  rütubətliliyi – su  buxarının  elastikliliyi  və  nisbi  rütubət; 

 _ Külək – havanın  10-12m  yüksəklikdə  havanın  üfüqi  hərəkəti (sürəti  və  
istiqaməti  ölçülür); 

 _Yağıntıların  miqdarı (yağış, çiskin, qar  və.s.) 

  _Buludluluq -  göy  üzünü  tutmaq  dərəcəsi, beynəlxalq  təsnifata  əsasən  tipi, 
hündürlüyü; 

  _Yer  səthində  yaranan  çöküntülərin  varlığı  və  intensivliyi (şeh, qrov, sırsıra  
və.s.), həm də  duman. 

  _Ümumi  görünüş -  əşyaların  ...  bilinəcək  məsafəsi 

  _Günəş  parıltısının  davamiyyəti 

  _Torpaq  səthində  və  bəzi  dərinliklərdə  torpağın  temperaturu; 

  _Torpaq  səthinin  vəziyyəti;  

  _Qar  örtüyünün  sıxlığı  və  qalınlığı; 

   Bəzi  stansiyalarda  su  səthindən  buxarlanmada  ölçülür.  Meteoroloji  və  optik  
hadisələr  qeyd  olunur; çovğun, tozanaq, qütb  parıltısı, göy  qurşağı, ilğım  və.s. 

   Sahil  meteostansiyalarda  suyun  temperaturu  və  dalğa  ölçülür. 

   Yağıntılar  sutkada  4dəfə, qarın  qalınlığı  sutkada  1dəfə,  sıxlığı  5 və 10gündə  
bir  dəfə. 

   Meteostansiyalardan  başqa  meteoroloji  məntəqələr  vardır  ki, orada  yağıntı  
və  qar  örtüyü  üzərində  müşahidə  aparılır. 

                                2. Hava  və  atmosfer. 
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   Atmosfer  qazlar  qarışığıdır  və  hava  adlanır.  Havada  asılı  şəkildə  maye  və  
bərk  hissəciklər  var.  Hissəciklərin  ümumi  kütləsi  atmosferin  ümumi  kütləsı  
ilə  müqayisədə  çox  azdır.  Hər  bir  qaz  kimi  hava  da  təzyiq, temperatur, sıxlıq  
və  tərkibi  ilə  səciyyələnir. 

    

                               2.1. Atmosfer  təzyiqi. 

   Ümumi  fizika  kursundan    məlumdur  ki, hər  bir  qaz  onu  məhdudlaşdıran  
divara  təzyiq  göstərir.  Təzyiq  qaz  molekullarının  divara  zərbə  qüvvəsinin  
əvəzləyicisidir  və  qüvvə  normal  istiqamətdədir (divara  perpendikulyardır).  Bu  
qüvvənin  F ədədi  qiyməti (modulu), sahəyə(S)  nisbəti  qüvvə  olub, ona  
perpendikulyardır. 

                                        P=F/S 

   Qazın  təzyiqi  onun  molekullarının  hərəkəti  ilə  bağlıdır.  Odur  ki,  qazın  
həcminin  dəyişməyən  halında  temperaturun  artması  nəticəsində  molekulyar  
hərəkətin  sürəti  artır, deməli, təzyiqi  də  artır. 

    Fərz  edək  ki, atmosfer  skunətdədir  və  xəyalən  ondan  bir  hava  həcmi  
ayıraq.  Bu  həcmin  daxilində hava  ətrafdakı  havanın  məhdudlaşdıran  həcmə  
xəyalı  divar  kimi  təzyiq  göstərir.  Həcm  daxilindəki  hava  da  eyni  təzyiqlə  
xəyalı  divara  və  ətrafındakı  havaya  təsir  göstərir.  Ayrılmış  həcmi  istənilən  
qədər  kiçik  olar  və  limitdə  nöqtə  qəbul  edilə  bilər.  Beləliklə  atmosferin  hər  
bir  nöqtəsində  müəyyən  atmosfer  təzyiqi  vardır.  Başqa  sözlə  sükunətdə  olan  
havada  təzyiq  normalı  istiqamətindən asılı  deyil  və  skalyar  kəmiyyətdir. 

    Hava  qapalı  otaqda  açıq  havadakı  təzyiqlə   bərabərləşir.  Beynəlxalq  
vahidlər  sistemində  təzyiq  Paskalla (Pa) ölçülür.  Paskal – o təzyiqdir  ki, 1km2  
sahəyə  düşən  1Nyuton (N) qüvvədir. (1Pa=1N/m2).  Təzyiqin  bir  ölçü  vahidi  də  
millibardır (mbar). 

             1mbar=100Pa=1hPa=10 2Pa.  Meteorologiyada  bu  ölçü  vahidindən  
istifadə  edilir. 

     Sistem  xarici  vahid   mm.c.s.  
1mm.c.s.=133,33N/m2=133,33Pa=760mm.c.s=101330Pa=1013,3hPa. 
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                               2.2.  Havanın  temperaturu. 

   Hava  hər  bir  cisim  kimi  müyləq  ... fərqli  temperatura  malikdir.  Atmosferin  
hər  bir  nöqtəsində  zaman  dəyişdikcə  temperatur  da  dəyişir.  Yer  səthində  
temperatura  geniş  hüdudda  dəyişir.  Temperatur  səhrada  +600C-dən  ən  aşağı  
Antarktidada  “Vostok”  stansiyasında  -900C-dir.  Deməli  amplituda  1500C-dir. 

    Havanın, torpağın, suyun  temperaturu  meteorologiyada  dərəcə  selsi  ilə  ifadə  
olunur.  Bu  şkalanın  sıfırı  buzun  ərimə  temperaturu,  1000C  isə  suyun  
qaynama  temperaturudur (normal  təzyiqdə  1013hPa-da).  Selsi  şkalası  ilə  
yanaşı  temperaturu  mütləq  şkalasından  da  yəni  Kelvin  şkalasından  da  
müşahidə  edilir. 

    Bu  şkalanın  sıfırı  malekulların  xaotik  hərəkəti  dayanan,  yəni  ən  aşağı  
temperaturda  -273,150C-dir. 

    Mütləq  şkalanın  vahidi  Kelvindir (K).  1K=10C  və  həmişə  müsbətdir. 

                                 T=t+273,15 

   ABŞ,  İngiltərə  və  bir  sıra  ölkələrdə  Faraqeyt  şkalasından  istifadə  edilir.  Bu  
şkalanın  sıfırı  qarla  naşatırın  qarışığının  temperaturudur,  100F  isə  insan  
bədəninin  temperaturudur.  Bu  şkalada  00C=+320F,  1000C=+2120F. 

                               t0C=5/9(t0C -32) 

                               t0F=9/5(t0C+32) 

   Deməli,  00F  təqribən  -17,80C-dir.  Məsələn; 400C=129,60F.  36,60C=123,480F. 
                                 

                       2.3.  Yer  səthində  quru  havanın  tərkibi. 

    Yer  səthinə  yaxın  atmosfer  havası  bir  qayda  olaraq  rütubətlidir.  Bu  onu  
göstərir  ki,  onun  tərkibində  digər  çaylarla  yanaşı  su  buxarı  da  var, yəni  
suyun  H2O  qazvari  fazası.  Havanın  tərkibinin  başqa  hissələrindən  fərqli  
olaraq  su  buxarının  miqdarı  əhəmiyyətli  dərəcədə  dəyişir.  Odur  ki,  
meteorologiyada  adətən  əvvəlcə  quru  havaya  və  su  buxarına  ayrılıqda  baxılır,  
sonra  isə  rütubətli  havaya  baxılır. 

      Su  buxarsız  hava  quru  hava  adlanır.  Yer  səthinə  yaxın  quru  havada  azot  
78%  həcmə  görə  76%  isə  kütləyə  görə,  oksigen  21%  həcmə,  23%  kütləyə  
görədir.  Beləliklə,  quru  hava  99%  ikiatomlu  azot  və  oksigen  molekullarından  
ibarətdir (N2, O2).  Qalan  1%  Arqonun(Ar)  payına  düşür.  Cəmi  0,03%  karbon  
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qazıdır(CO2).  Qalan  qazların  faizi  mində,  milyonda,  milyartda  birdir.  Bunlar  
N eon (Ne), Helium (He),  Metan (CH4),  Ksenon (Xe),  Ozon (O3),  Azot  ikioksid 
(NO2), kükürd  ikioksid (SO2),  dəm qazı (CO),  yod (J2),  radium (Rn)  və.s.  
Bütün  bu  qazlarquru  havada  həmişə  qaz  fazasındadır. 

 

         QURU  HAVANIN  TƏRKİBİ  (faizlə). 

 

 

 

 

     Quru  havanın  tərkibi  faizlə  yer  səthinə  yaxın  sabitdir.  Lakin  müasir  
dövrdə  atmosferdə  əvvəllər  olmayan  qazlar  daxil  olur.  Məsələn;  freonlar.  
Üzvü  yanacaqlar  yandırıldıqda  havada  CO2  miqdarı  artır. 

 

                           2.4.  Havada  su  buxarı. 

   Rütubətli  havada  yer  səthinə  yaxın  su  buxarı  0,2%,  qütb  enliklərində  2,5%  
qədərdir,  ekvatora  yaxın  0-4%  qədərdir. 

    Eyni  temperaturda  və  təzyiqdə  havada  su  buxarı  nə  qədər  çox  olarsa,  
havanın  həcmində  daimi  qazlar  azalır. 

    Su  buxarı  havaya  su  səthindən,  torpaqdan  və  bitkidən  buxarlanaraq  daxil  
olur.  Yer  səthindən  su  buxarı  yuxarıya  yayılır  və  hava  axını  ilə  bir  yerdən  
digər  yerə  aparılır. 

     Temperaturun  hər  bir  qiymətində  su  buxarının  hüdudu  qiyməti  müvafiqdir.  
Hüdudi  qiymətdə  su  buxarı  doymuş  sayılır.  Havadaki  su  buxarı  və  onun  
maye  və  bərk  halına  keçməsi  ilə  havanın  vacib  prosesləri  və  iqlim  
xüsusiyyətləri  bağlıdır.  Havada  su  buxarının  olması  atmosferin və  yer  səthinin  
istilik  şəraitinə  təsir  edir. 

     Su  buxarı  uzundalğalı  infraqırmızı  radiasiyanı  udur.  Özü  infraqırmızı  şüa  
buraxır  o  da  yer  səthinə  çatır.  Bu  da  gecə  vaxtı  yer  səthinin  soyumasını   
ləngidir. 
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                     2.5.  Su  buxarının  təzyiqi  və  nisbi  rütubət. 

    Havada  su  buxarının  olması  havanın   rütubətliliyi  adlanır.  Rütubətliliyin  
ölçüsü  su  buxarının  normal  təzyiqidir  və  nisbi  rütubətdi r. 

    Su  buxarı  hər  bir  qaz  kimi  müəyyən  təzyiq  yaradır.  Su  buxarının  təzyiqi  
“e”  onun  sıxlığına  və  mütləq  temperaturuna  mütənasibdir.  Su  buxarın  təzyiqi  
hPa  ilə  ifadə  olunur. 

      Su  buxarının  doyma  halındakı  təzyiq  doymuş  su  buxarının  təzyiqi  adlanır.  
Bu  baxılan  temperaturda  su  buxarının  maksimal  təzyiqidir. 

                                   E=E010at/b+t  

E0=6,107hPa  -   t=00C-də  doymuş  su  buxarının  təzyiqi,  a=7,6326,   b=241,9  
təmiz  su  üzərində   buz  üzərində  a=9,5    b=265,5 

       Adətən  havada  su  buxarı  doymuş  haldakından  az  olur  havanın  doyma  
halına  yaxınlıqdərəcəsi  nisbi  rütubətliliklə  səciyyələnir. 

      Nisbi  rütubət  faktı  su  buxarının  təzyiqinin (e),  doymuş  su  buxarının   

                                     F=e/E*100% 

 

               2.6.  Havanın  tərkibinin  yüksəkliyə  görə  dəyişməsi. 

XIX  əsrin  əvvəlində  Daltonun  təklif  etdiyi  qanuna  görə  sükunətdə  olan  qaz  
qarışığı  başqa  qazların  olmasına  baxmayaraq  hər  bir  qaz  asılı  olmayaraq  
fəzaya  paylanır.  Bu  qanunu  atmosferə  tətbiq  etsək  (əgər   həqiqətən  də  hava  
sükunətdə  olsaydı),  onda  hər  bir  qaz  ayrılıqda  özünün  fərdi  atmosferini  
yaradardı.  Bu  halda  yüngül  qazlar  yüksəklik  artdıqca  artardı.  Lakin  tədqiqat  
göstərdi  ki,  100km  yüksəkliyə  qədər  qaz  qarışığının  tərkibi  praktiki  olaraq  
dəyişmir.  100km  atmosfer  qatı  homosfer  adlanır.  100km-dən  yuxarı  qazlar  
sıxlıqlarına  görə  bölünürlər  və  yüksəkliyə  görə  artırlar.  100-200km  
yüksəklikdə  azot  qazı  da  üstünlük  təşkil  edən  qazdır,  oksigen  isə  20km-dən  
100km  yüksəklikdə  artır.  200km  azot  və  oksigenin  atomlarının  sayı  
bərabərləşir.  Qravitasiya  bölməsinə  görə  bu  proses  təmiz  arqon  və  helium  
qazlarında  baş  verir.  Aşağı  atmosfer  qatında  arqon  1700  dəfə  heliumdan  
çoxdur.  200km  yuxarıda  arqon  daha  olmur,  helium  isə  1000km  yüksəklikdə  
artaraq  ancaq  yerə  yaxın  səthdəkindən  cəmi  3dəfə  azdır.  1000km-dən  
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yüksəkdə  atmosfer  ancaq  atom  vəziyyətində  helium  və  oksigendən  ibarətdir.  
1500km  yuxarıda  Günəşin  fəallığı  zəif  olduqda  atmosfer  hidrogendən,  fəallıq  
maksimum  olduqda  isə  heliumdan  ibarətdir.  100km  yuxarı  atmosfer  qatı  
qeterosfer  adlanır.  Su  buxarı  isə  yüksəklikdən  asılı  olaraq  dəyişir.  Yüksəklik  
artdıqca  su  buxarının  təzyiqi  və  sıxlığı  azalır.  10-15km  yüksəklikdə  su  
buxarı  cuzi  miqdardadır.        
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  Coğrafiya fakültəsi  
Hidrometeorologiya kafedrası 

 Müəllim: H.Ələkbər 
Bölmə 2 

 

Meterologiya   və iqlimşülnaslıq 

Atmosferin   istilik   rejimi,  hava  və  torpaq   temperaturunun   sutqalıq   

və  illik gedişi  

Havanının   temperaturunun   atmosferdə   paylanması  və onun   fasiləsiz   

olaraq   dəyişməs inə   atmosferin  istilik  rejimi   deyirlər.  İqlimin   başlıca  

hissəsi   olan  bu atmosferin  istilik  rejimi  əsasən  atmosferə  havası  ilə ətraf   

mühit   arasında  baş verən   istilik   mübadiləsi   ilə müəyyən olunur.  

Yer səthi   ilə bilavasitə   təmasda olan  hava, səth   ilə   molekulyar    

istilik    mübadiləs inə   girir. Lakin   atmosferin  daxilində   daha qüvvətli  

mübadilə   turbulent   istilik  mübadiləsi baş verir. Turbulent   mübadilə   

zamanı  istilik   bir təbəqədən  digərinə  çox  sürətlə  ötürülür. Temperaturun   

dəyişməsi    advekasiya   ilə də  əlaqədar    ola bilər.  Adveksiya   dedikdə  

konkret    əraziyə  başqa  ərazilərdən   yeni   hava  kütlələrinin   axıb  gəlməsi     

nəzərdə   tutulur. Əgər  həmin   əraziyə  daha isti   hava   gəlirsə   buna  istiliyin   

adveksiyası, soyuq  hava   gəlirsə  buna soyuğun   adveksiyası  deyirlər.  

 Yer səthinin    istilik  balansı   

 Yer sə thi   fasiləsiz   olaraq  müxtəlif   yollarla  istilik   alır  və onu  itirir. 

İstilik  yer səthindən   yuxarıya – atmosferə   və  aşağıya   torpaq   və suya 

ötürülür.   

İstənilən    vaxt ərzində   yer səthindən   ümumi     yekunda   yuxarıya   və 

aşağıya    verilən   istiliyin   miqdarı   yer səthinin   yuxarıdan və aşağıdan   

aldığı   istiliyin   miqdarına  bərabərdir. Əgər  bu belə   olmasaydı  o zaman  
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enerjinin saxlanması   qanunu  yerinə  yetirilməzdi. Yer səthində o zaman  enerji    

ya artar  və ya  azalardı.  

R+P+A+LE=0 

 Burada   R- radiasiya   balansı, p- hava   ilə  səth   arasında   istilik  

mübadiləsi;  A- torpağın  və suyun  daha dərin qatları ilə istilik   mübadiləsi, LE  

- buxarlanmaya   sərf  olunan   istilik.   

Yer sə thinin  istilik  balansınının sıfıra   bərabər   olması  hələ o  demək  

deyildir ki, səthin   temperaturası   dəyişmir.  

Lakin  sutqadan   temperaturası az dəyişilir. Bu o deməkdir ki, sutka 

ərzində    torpağın   və suyun   dərin  qatlarına   gündüz vaxtı  nə qədər   istilik  

gedirsə, gecə  vaxtı b ir   o  qədər  istilik itirilir. Lakin yayda   sutka  ərzində  

dərin   qatlara   verilən istiliyin  miqdarı,  itirilən  istilikdən   bir qədər   artıqdır. 

Qışda   bunun  əksi    müşahidə   edilir. İstiliyin   gəlir   -   çıxarındakı    bu  fəsli   

dəyişkənliklər   illik yekunda   tarazlaşır  və səthin   orta   temperaturu   ildən  - 

ilə   az dəyişilir.  

  Torpaq və   su tutarlarınının  istilik   rejimindəki   fərqlər.  

Torpağın və suyun üst qatlarınının qızmasında və istilik  

xüsusiyyətlərində  kəskin  fərqlər    mövcuddur. Torpaqda  istilik   şaquli   

istiqamət  molkulyar    istilik  keçirmə  yolu ilə,  suda isə turbulent   qarışma   

yolu ilə   verilir. Əlbəttə ki, turbulent   mübadilə   daha  effektlidir.    Sutkanın   

gecə  və iliğn   soyuq   dövrlərində  turbulent   mübadilə   ilə yanaşı  termik 

konveksiya   mübadiləsi də    müşahidə   edilir:  səthdə  çox qoyulmuş  su  ağır   

ağır   olduğu üçün   dərin   qatlara   gedir, onun  yerinə  dərin   qatlardan  isti su  

gəlir.  
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Nəticədə   suda  temperaturun   sutkalıq   tərəddüdləri  on metrlərlə, 

torpaqda  isə bir metrəyə  yaxın   dərinliyə qədər yayılır. Temperaturun  illik  

tərəddüdləri  suda  yüz  metrlərlə, torpaqda  isə  10-20 m qədər   yayılır.  

  Gecə  və qışda  su səthdən   istilik  itirir, lakin   onun  əvəzində    aşağı   

təbəqələrdən istilik gəlir. Ona görə   də suyun   səthində   temperatura   daha zəif   

aşağı düşür. Torpaq  səthində  isə  temperatura   daha  sürətli   azalır. Nazik  üst   

torpaq  səthində toplanmış   istilik  tezliklə  gedir, onun   yerinə    isə aşağıdan 

istilik   gəlmir.  

Nəticədə  gündüz   və yayda  torpaq   səthində   temperatura   su 

səthindəkinə   nisbətən   daha yüksək olur, qışda  isə əksinə   bu o deməkdir ki, 

torpaq səthində   temperaturun   sutkalıq  və illik  tərəddüdləri su   səthinə   

nisbətən   çox böyükdür.  

Torpaq səthində  temperaturun   sutkalıq  və illik  gedişi.  

Torpaq səthində temperatura sutkalıq gedişə malikdir. Onun    minimumu  

günəş   çıxdıqdan   təxminən yarımsaat  sonra  müşahidə   edilir. Bu zaman   

torpaq  səthində   readiasiya  balansı  artıq  mənfi  olur. Bundan   sonra   torpaq   

səthində temperatura    saat  13-14 qədər   yüksəlir  və    bu saatlarda   

maksimuma çatır. Daha sonra  temperatura  azalmağı  başlayır.  

Torpaq  səthində  maksimal   temperaturalar     havadakından    xeyli    

yüksək   olur. Gecə    minimumları əksinə  torpaq səthində  havaya  nisbətən  

daha   aşağı olur ( şəkil arxada)  

 Temperaturun sutkalıq maksimum ilə sutkalıq minimumu arasındakı  

fərqə  tempeaturun sutkalıq amplitudası deyilir.  

Torpağın dərin qatlarına  doğru  temperaturun  paylanması.  

 Torpaqda  temperaturun  paylanması qanunları   ilə ifadə olunur.  
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1-ci qanun: Torpağın tipindən  asılı olmayaraq   temperaturun   tərəddüd  

dövrləri  dərinlik üzrə dəyişilir. Bu o deməkdir ki,ö təkcə  səthdə deyil, dərin 

qatlarda da  və minimumu  24 saatlıq  dövrdən  bir təkrar olunan  sutkalıq   

gedişə , illikdə  isə 12 aylıq  dövrlə illik  gedişə  malikdir.   

2-ci qanun.  Dərinlik üzrə   temperaturun tərəddüdü  amplitudaları   azalır.  Həm 

də  dərinliyin  ədədi    silsilə   ilə    artması  , amplitudanın   həndəsi   silsilə   ilə 

azalmasına    gətirib çıxarırı. Əgər torpaq   səthində   sutqalıq  amplituda  300C, 

20 sm   dərinlikdə    isə  50C, bərabərdirsə  , onda 40 sm   dərinlikdə   amplituda  

10- dən   az olacaqdır.  

Müəyyən    dərinlikdə    amplituda   elə az dəyişir  ki, təcrübi   olaraq   

onu  nəzərə   almamaq   oölar. Sutkalıq    amplitudanını    belə ədyişiksiz    

qaldığı   dərinlikdə   amplituda  elə   az dəyişilir ki, təcrübi olaraq   onu nəzərə   

almamaq  olar. Sutkalıq   amplitudanını  belə ədyişiksiz    qaldığı  dərinlik  orta   

hseabla   70-100 sm   sm bərabər   olub, bu dərinlikdə  sabit   sutkalıq   

temperatur  təbəqəsi   yerləşir.  

3-cü qanun: İstər   sutkalıq   və istərsə  də  illik  gedişdə    maksimal    və 

minimum    temperaturların    müşahidə     edildikləri  vaxtlar  dərinlik üzrə   

gecikir.  

Sutkalıq    ekstremil   temperaturlar   hər  10  sm   dərinlikdə 2,5-3,5 saat   

gecikir.  

İllik  maksimum   və   minimumlar   isə  hər   1 metr   dərinlikdə  20-30 

gün    gecikir.  

4-cü qanun:  İllik  tərəddüdlərin   söndükləri   dərinlik, sutkalıq   

tərəddüdlərin   sönüb   yoxa  çıxdıqları   dərinlikdən  19 dəfə  böyükdür.  
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Yer səthində havanın temperaturunun sutkalıq gedişi  temperaturunun   

ardınca dəyişilmir. Hava yer səthindən qızıb   soyuducu üçün havanının 

temperaturununui sutkalıq gedişi amplitudaları, torpaq    səthindəkindən azdır.   

 Havanın  temperaturunun artması, səhər  torpağın   temperaturunun 

artması  ilə təxminən   eyni vaxtda   (  15 dəqiqə gec)   başlayır. Bildiyimiz kimi   

saat  13-14 – də torpağın  temperaturu  azalmağa başlayır. Saat  14-15 - də  

havanını  temperaturası da düşməyə başlayır, tarazlaşır. Bundan  sonra  torpağın  

temperaturası  aşağı  düşdükcə   havanın  da  temperaturası   azalır. Beləliklə    

sutkalıq    gedişdə    havanın    temperaturunun    minimumu  günəş   çıxdıqdan    

bir qədər  sonra , maksimum   ilə saat  14-15  - də  müşahidə   edil ir. Havanın   

temperaturunun    sutkalıq   gedişi   əyriləri    sinosidə    oxşar    hamar   

əyrilərdir. (  şəkil arxadadır)  

Lakin ayrı- ayrı    günlərdə   temperaturun   sutkalıq   gedişi   olduqca   

deformasiyaya   uğramış    ola bilər. Bu buludluluğunun   dəiyşməsi   ilə 

əlaqədar   olaraq   günəş    radiasiyasınının   ədyişməsi    ilə əlaqədardır.   Bu  

səbəblərlə    əlaqədar   olaraq temperaturun   minimumu   hətta   gündüz  

saatlarına , maksimum   isə   gecəyə  düşə  bilər.  

 Havanının temperaturunun    sutkalıq   amplitudasınını  kəmiyyəti   bir  

çox  səbəblərdən  asılıdır. Hər şeydən  əvvəl   o torpaq   səthində  temperaturun    

amplitudası  əsas rol oynayır. Torpaqda  amplituda   nə qədər    böyük olarsa  

havada da o  qədər    böyük   olacaqdır.  
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Hava   kütlələrinin   temperaturu 

Yer kürəsinin müxtəlif rayonlarına  hava   kütlələri müxtəlif, özlədrinə   

məxsus  temperaturla  gəlib çıxırlar. Məs: Barens  və Kara   dənizlərindən  

Kontinental    arktik   hava   Moskvaya   yanvarda -  190, martda  -130, apreldə  

+10, iyunda +100, avqustda +110, oktyabrda  +40, noyabrda -100  temperaturla 

gəlir.   Atlantikadan   dəniz  polyar  hava   Moskvaya     yanvarda -10, martda  

+10. apreldə +40, iyunda  +130, avqustda  +150, oktyabrda +50, noyabrda  +20  

temperaturla   gəlir.  

Avropanın   cənubundanğ   və ya   Orta  Asiyadan   gələn   Kontinentin    

tropik  hava  iyunda +24, avqustda   +26 temperatura    malik  olkr.  

 Göründüyü kimi, arktik  havada  temperatura   martdanğ   aprelə   doğru    

sürətə artır  və oktyabrdan   noyabra   doğru    həmin   surətlə   azalır.  Bu   

Arktikada  qışdanğ yaza və   payızdan   qışa   doğru    radiasiya   şəraitinin  

kəskin    dəiyşməsi   ilə əlaqədardır. Dəniz   polyar   havada  ilə   temperaturun   

illik   gedişi   daha    hamar olur.   

Havanını  temperaturunun   illik  amplitudası.  

Bütün   hava kütlələri  qışda  soyuq, yayda  isə  isti   olurlar. Ən isti   ayın  

orta   temperaturu   ilə ön    soyuq   ayın    orta   temperaturları  arasında   fərqə   

havanın  temperaturunun  illik     amplitudası    deyilir. Havanın   

temperaturunun  illik    amplitudası  hər şeydən  əvvəl   xoğrafi   en  dairəsi  

artdıqca  artır. Ekvatorda   il ərzində   günəş  radiasiyası   az dəyişilir, qütblərə    
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getdikcxə   qış   və yay   arasında  radiasiya   fərqləri  böyüyür. Bununla   

əlaqədar   olaraq   havanının temperaturunun  illik   amplitudası  da artır.  

Havanın  temperaturunun illik amplitudası qulru üzərində  dənizdəkinə   

hava kütlələri   gəliğrsə, o zaman  burada amplituda   gekirilir. Bəzən  isə 

qurudan  dənizə  doğru hava  kütlələri  əsdikdə  dəniz   üzərində   amplituda  

arta bilər.  

Yüksəklik  artdıqca  temperaturun   illik  amplitudası   azalır. Qeyri  

tropik   qurşağın   dağlarında  hər   kilometr  yüksəklikdə  amplituda   20 azalır.  
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Mikroiqlim 
 

Mövzu;  Torpaqda və havada  ayazlar. 
 

    Ayaz  dedikdə  havanin  orta  sutkalıq  temperaturasının  müsbət 
olduğu halda   torpaq        səthində  və  havada  temperaturanın  0  dərəcə  və bir 
qədər də aşağı olması  nəzərdə tutulur . Əmələ gəlməsi  prosesi  və hava 
şəraitinə görə  üç tip ayazlar ayırırlar : 
1)Advektiv     2)  Radiasion    3) Advektivradiasion      

Advektiv ayazlar  soyuq  hava  kütlələrinin  axıb gəlməsi  nəticəsində  baş 
verir. Bu ayazlar  bir qayda olaraq  bir neçə sutka  ərzində müşahidə edilir. Bu 
tip ayazlar  temperaturanın aşağı  olduğu  zaman , tam buludlu  və küləkli  
havada olurlar . Belə ayazlar  zamanı temperatura  0 dərəcədən  aşağı düşür. 
Bundan sonra radiasion soyuma  nəticəsində ayazlar  daha da  güclənir  və 
temperatura  bəzən   -8, -10 dərəcəyə qədər aşağı düşür. 

Radiasion ayazlar  havanın orta sutkalıq  temperaturası  nisbətən  aşağı 
olduğu zaman , intensiv  sürətdə  gedən şüalanma  nəticəsində  aydın, sakit hava 
müşahidə edilirlər. Bu tip ayazlar  müşahidə edilən zaman  havanın orta sutkalıq   
temperaturasının  səviyyəsi  iqlim şəraitindən asılıdır. SSRİ-nin dəniz sahili 
rayonlarında  orta sutkalıq  temperatura  5-6 dərəcə  kontinental  hissədə  (Şimalı 
Qazaxıstan, Orta Asiya, Zabaykal)12-13 dərəcə, dar və  dərin dərələrdə 14-15 
dərəcə olduğu halda  ayazlar qurtarır . 

Küləyin sürəti zəif olduğundan  və havanın aşağı  təbəqəsindən  qarışma 
pis getdiyindən  aşağı təbəqədə tempuraturun  böyük  inversiyası  müşahidə 
edilir . Məs; SSRİ-nin avropa hissəsində  havanın tempuraturu  meteoroloji  
butka  səviyyəsində  bitki örtüyündəkindən orta hesabla 2.5-3.0 dərəcə 
kontintental  iqlimdə  Sibirdə , Qazaxstanda  4-4.5 dərəcə yüksək olur. Ayrı-ayrı  
gecələrdə  bu fərq 9-10 dərəcə  ola bilir. 

Advektiv- radiasion  ayazlar  soyuq hava kütləsinin əraziyə daxil olması 
və sonra onun şüalanma  yolu ilə bir daha  soyuması nəticəsində  baş verir. Bu 
halda  adveksiya və radiosiya prosesləri  bir-birini tamamlayırlar. Bu tip 
ayazlarda temperatura -2-3 dərəcə olur. 

Səth örtüyünün  müxtəlifliyi həmin səthlərdən gedən  şüalanmanın  
fərqlənməsinə  gətirib çıxarır. Bu isə hətta  yaxında  yerləşmiş  sahələrdə  
ayazların  intensivliyinin müxtəlifliyinə səbəb olur.  

Güclü küləklə  və tam  buludluluq  şəraitində  olan  advektiv  şaxtalar 
zamanı  mikroiqlim  fərqləri  xeyli hamarlanır . Bu  tipdə  ən  qorxulu  sahələr 
soyuq  küləklərə  açıq olan  sahələrdir. 
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Birinci iki tip  ayazlar  yazın əvvəlində  və  payızın  axırlarına  yaxın 
müşahidə  edilir. Üçüncü tip  ayazlar  orta-sutkalıq tempuratura  kifayət qədər  
yüksək olduqda, yazın  axırında, yayda  və payızın  əvvəlinda baş verir. 
  Ən uzun davam edən ayazlar  birinci tip –advektiv ayazlardır. Soyuq 
havanın  qızması və gəlmiş havanın  yerli havaya  transformasiyaya  uğraması  
3-4   günə başa gəlir, həm də soyuq hava gəldiyi birinci günü  temperatura  
bütün günü 0 dərəcədən aşağı ola bilir. 
Bu prosesin axırına yaxın   0 dərəcədən  aşağı temperaturalar  yalnız gecə 
vaxtları müşahidə edilir  və  gecədən – gecəyə  hava xeyli istiləşir. 

İkinci tip ayazlar – radiasion ayazlar (buna “Sübh  şaxtası” da deyirlər) 
gecə vaxtı  5-6 saat müddətində müşahidə edilir. Bəzən  belə ayazlar 8-12 saat 
müddətində davam edə bilər.  

Üçüncü tip – advektiv – radioasin  ayazlar  səhərə yaxın  və ya gecənin 
ikinci  yarısından  müşahidə edilir və 3-4 saat bəzən isə  bir- iki gecə  dalbadal 
təkrar olunur. 

Radiasion və  advektiv – radiasion ayazlar zamanı  mikroiqlim fərqləri 
daha aydın nəzərə carpır. Düzən yerlərdə bu fərqlər  müxtəlif  şüalanma  şəraiti 
ilə müəyyən olunur. Çünki məlum olduğu kimi müxtəlif  səthlərin, bitki 
örtüklərinin  şüalanma  qabiliyyətləri  müxtəlif olur. Parçalanmış relyef 
şəraitində bu xüsusiyyətlərə digər tərəfdən havanın axma və gəlmə şəraiti də  
əlavə olunur. Dərəyə soyuq havanın  axdığı  yamacın sahəsi  nə qədər  böyük 
olarsa  həmin  dərədə ayazın baş verməsi  daha tez-tez  olur. 

Şaxtasız  günlərin  sayı relyef  formalarından asılı olaraq müxtəlif olur. 
Relyefin  əlverişli  formalarında , havası yaxşı dəyişdirilən zirvələrdə, 

yamacın  yuxarı hissəsində  şaxtasız günlərin  sayı  yamacın  ortasına nisbətən 
10 gün çox olur. 

Beləliklə dağ  yerlərində , qonşu sahələrdə və eyni  yüksəklikdə , lakin 
müxtəlif  relyef formalarında şaxtasız günlərin sayı ili aya qədər  fərqlənə bilər 
(zirvə  və bağlı dərələrin  dibi arasında  fərq), təpəli yerlərdə isə bu fərq 1.5 aya 
qədər ola bilər. 

Uyğun  olaraq dağ  rayonlarında  ayazların  intensivliyi  arasında da 
fərqlər mövcuddur. Enli dərələrdə (uzunluğu 1  kilometrdən artıq  olduqda) 
relyefin təsiri  az nəzərə çarpır .Belə dərələrin  orta  hissələrində  şərait 
düzənlikdə  olduğuna yaxınlaşır. 

Meşələrin olması  ayazların  intensivliyinə təsir göstərir. Meşənin 
yamacın hansı hissəsində  yerləşməsindən  asılı olaraq  onun təsir  qüvvəsi də 
müxtəlif olacaqdır.Əğər meşə yamacın  yuxarısında  yerləşmişsə və ya bütün  
yamacı tutmuşsa onda – yamacın  aşağı hissələri daha isti olacaqdır , çünki  
meşə  soyuq havanın  aşağıya doğru  axmasına  mane olur. Əğər meşə yamacın  
ətəyində və ya  dərənin daraldığı yerdə  eninə  yerləşmissə  onda meşə  soyuq 
havanın  qarşısında  maneə  yaradır  və onun  yaxınlığında “soyuqluq gölləri”             
yaranır. Meşələrin qırılması  ətraf dərələrdə   ayazların  təhlükəsini xeyli artırır. 

V.N. Stepanov müxtəlif  kənd təsərrüfatı  bitkilərinin ayrı-ayrı  inkişaf  
mərhələlərində  ayazlara olan münasibətini  tədqiq edərək 5 qrup ayırır . 
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 1) Çox davamlı  bitkilər.  Onlar -7-10° temperaturaya  yaxşı davam  
gətirirlər.  Buraya  yazlıq  dənli  bitkilər , dənlipaxlalılar ,  yağlı bitkilər aiddir. 
 2) Davamlı bitkilər.  -5-8° davam edirlər. Buraya kökümeyvəlilər,  yağlı 
bitkilərin çoxu, kətan və s  aiddir. 
 3) Orta davamlı bitkilər.  -3-4° qədər  şaxtaya davam gətirirlər, bura  
soya, moqar, kəndir bitkiləri daxildir. 
 4) Az davamlı bitkilər. -2-3° qədər  şaxtalara davam gətirirlər,  buraya 
qağıdalı, çovdar, darı, sorqo kartof, maxern və s. aiddir. 
 5) Davamsız bitkilər. -0.5-1.5° şaxtadan ziyan çəkirlər,  buraya lobya, 
çəltik, pambıq, küncüt, araxis və s aiddir. 
 Bütün bu deyinənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, bitkiləri ayazlardan 
qorumaq üçün  müəyyən  tədbirlər görülməlidir. 
 Bu  tədbirlər ayazların  proqnozundan başlamalıdır. 
 Soyuq hava  kütlələrinin  hərəkəti  sinoptiklər tərəfindən  izlənir. Bundan 
sonra hava məlumatı  idarəsi ayazların  mümkünlüyü haqda  xəbər verir. 
Aqrometeoroloji stansiyalarda  yerli şəraitdən asılı olaraq həmin proqnozlar 
dəqiqləndirilir. Bu işlər gözlənilən minimum temperaturanı 1-2° dəqiqliklə  
hesablamağa  imkan verir və  qonşu  təsərrüfatlara  xəbər göndərilir . Həmin 
təsərufatlarda  minimum temperaturlara  bir daha  dəqiqləşdirilir. 
 Ayazların proqnozunun  dəqiqləşdirilməsi  xüsusi düsturlar vasitəsilə  
aparılır. Ayazların proqnozunu  dəqiqləşdirmək üçün  ən geniş yayılmış 
düsturlardan  biri  Mixalevskinin düsturudur. 
 Bu düstura görə  hesablamalar saat 13- də aparılmış müşahidə  
məlumatları əsasında  görülür və saat 19 – dan sonra daha  dəqiqləşdirilir. 
Mixalevski düsturu bu şəkildədir: 
   

M=T1-(T-T1)C 
 
Bu düstur havada olan ayazı xəbər  vermək üçündür, torpaq səthində  isə ayazlar 
bu  düsturun bir qədər dəyişdirilmiş əmsalı  əsasında  verilir: 
   

M=T1-(T-T1)2C 
 
 Burada M -  gözlənilən temperatur, T- saat, 13- də psixrometrin  quru 
termometrinin  göstəricisidir. 
 T1-yaş  termometrin göstərişi , C- havanın  nisbi  rütübətindən asılı olaraq 
verilən əmsal.  
 Saat 21-də buludluqdan asılı olaraq alınmış rəqəm dəqiqləşdirilir. Əgər 
buludluluq azdırsa, onda alınmış rəqəmi 2° azaltmaq lazımdır. Əgər buludluluq 
4-7 baldırsa, onda alınan rəqəm dəyişimsiz qalır, buludluluq 7 baldan çoxdursa, 
onda rəqəm 2° artırılır.   
 Bir misal; 
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 Tutaq ki, saat 13- də quru  termometrin göstəricisi 7°, yaş  termometrinki 
3.6°, nisbi rütübət  isə 52%- dir.  Saat 21 – də hava  aydındır.  Xüsusi cədvəldən 
tapırıq ki , c=1.2 , onda  
     

M =3.6 – (7.0 – 3.6) x 1.2= -0.5 
 
Hava aydın olduğu üçün alınmış -0.5  2°-də azaltmaq lazımdır. Deməli 
gözlənilən temperatura   = -2.5 °.   
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АТМОСФЕРДЯ СУ 

БУХАРЛАНМА ВЯ ДОЙМА 

 

Су бухары фасилясиз олараг сутутарларын сятщиндян, торпаг сятщиндян, щям 

дя транспирасийа нятиъясиндя атмосферя дахил олур. Бухарланма, транспирасийа-

дан фяргли олараг физики бухарланма,  транспирасийа иля бирликдя ися ъям бухар-

ланма адланыр. 

Су бухары щавада тез, мянбядян молекулун юзцнцн щярякяти иля, ясасян-

дя щава иля бирликдя йухары йайылыр. Биринъи щалда газын молекулларынын бюйцк 

сащяйя йайылмасы молекулйар диффузийа адланыр. Молекулйар диффузийайа даща 

интенсив щава иля бирликдя йайылан су бухары бирляшир. Цфцги истигамятдя кцлякля, 

йяни щава иля шагули истигамятдя ися турбулент диффузийа васитясиля апарылыр. 

Беля щал дойма адланыр, су бухары бу щалда доймуш, доймуш су бухары 

тяркибиндя олан щава ися доймуш щава адланыр. Су бухарынын доймуш щалдакы 

парсиал тязйиги доймуш су бухарынын тязйиги адланыр. 

Доймуш су бухарынын тязйиги температурла бирликдя артыр. Йцксяк темпе-

ратурда щава даща чох су бухары сахламаг габилиййятиня маликдир.  

Мясялян, 00С температурда доймуш су бухарынын тязйиги 6,1щПа, +100С –

дя -12,3 щПа, +200С – 23,4 щПа, 300С –дя ися 42,4 щПа-дыр. Беляликля, щяр 100С 

температурда тязйиг демяк олар ки, 2 дяфя артыр.  

Су дамъысы (булуд вя думан) атмосфердя тез-тез сойумуш щалда олур. 

Температуру -100С-йя гядяр олан атмосфердя сойумаг нормалдыр, анъаг 

дамъыларын бир щиссясинин донмасы даща ашаьы температурда баш верир. Одур ки, 

атмосфердя су дамъылары иля буз кристаллары билаваситя бир-бириня йахын олур. Бу-

лудларын чохунда су дамъылары вя буз кристаллары олур, йяни онлар гарышыгдыр. 

Мянфи температурда доймуш су бухарынын тязйиги буз кристаларына эюря сойу-

муш дамъыйа нисбятян аздыр. 
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Биринъи фясилдян билирик ки, су дювраны иглим ямяляэятирян просеслярин цч 

тсиклиндян биридир. Су дювраны йер сятщиндян суйун бухарланмасындан, онун 

атмосфердя конденсасийа олунмасындан, йаьынтыларын дцшмясиндян вя ахымдан 

ибарятдир. Ахым, там щидроложи просес олдуьундан, о, бурада бахылмыр. 

Бухарланма просесинин мянасы, суйун айры-айры молекулларынын сутутар-

ларын вя йа рцтубятли торпаьын сятщляриндян айрылмасы вя су бухарынын молекулу 

кими  атмосфер щавасына дахил олмасындан ибарятдир. 

Бунларла бярабяр, ейни заманда сутутар вя торпаг сятщляриндян айрылан 

молекулларын эерийя гайытмасы, йяни онларын щавадан суйа вя йахуд торпаьа 

кечмяси просеси баш верир. Щярякятдя олан мцвазинят йарандыгда - молекулла-

рын щавадан гайытмасы, онларын щавайа кечмяси иля бярабярляшдикдя бухарлан-

ма дайаныр: молекулларын ялагядар сятщлярдян айрылмасы давам едир, амма, бу 

гайыдан молекуллар васитясиля компенсасийа олунур. 

Буз вя су цзяриндяки доймуш су бухарынын тязйигляри арасындакы фярг 

онунла изащ олунур ки, бузун молекуллары арасындакы бирляшдириъи гцввяляр, су 

молекулларындакындан чохдур. Она эюря дя, майе суйа нисбятян, буз цчцн ят-

раф щавада аз су бухары олан щалда дойма вязиййяти мцшащидя олунур. 

 

Бухарланманын сцряти 

Бухарланманын сцряти В, ващид заманда (мясялян, сутка ярзиндя) щяр 

щансы бир сятщдян бухарланан су лайынын миллиметрля мигдарыдыр. Бухарланма ян 

яввял, бухарландырыъы сятщин температурунда доймуш су бухарынын тязйиги иля 

щавадакы су бухарынын фактики тязйигинин фяргиня мцтянасибдир:  

e
s
−ε   (Далтон гануну). 

 Бухарланма щям дя кцляйин сцрятиндян асылыдыр, беля ки, кцляк вя онунла 

ялагядар олан турбулент щярякят су бухарыны бухарландырыъы сятщдян апарараг, 

бурайа йахын йердя лазыми дойма чатышмазлыьына кюмяк едир. Бухарланма ян 

чох йайда чюл зонасында мцшащидя олунур, чцнки бурада бюйцк дойма чатыш-

мазлыьы эцълц кцляклярля мцшайят олунур.  
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Беляликля,  

    )(ϑε f
P

ekV s
−

=  

бурада, к – мцтянасиблик ямсалы, п – атмосфер тязйиги. 

2.2. Бухарланманы юлчмяк чох чятин мясялядир. Ону ян асан цсулла су сятщиндя 

вя бюйцк олмайан сцни     ? сейилярдя юлчмяк олар. Амма, бунлары бюйцк тябии 

сутутарлардакы бухарланмайа бярабярляшдирмяк олмаз. Торпаг сятщиндян бу-

харланманы юлчмяк даща чятин мясялядир. Битки юртцйцндян транспирасийанын 

эетмяси вязиййяти даща да мцряккябляшдирир. Она эюря дя бюйцк ъоьрафи сащя-

лярдя бухарланманы тяйин етмяк цчцн щесаблама методларындан истифадя олу-

нур.     

 Мясялян, гуру сятщиндян бухарланманы щесабламаг цчцн адятян йаьынты-

ларын, ахымын мигдарындан вя торпаг рцтубятинин гиймятиндян истифадя едилир. 

Мясялян, -100С – дя сойумуш суда доймуш су бухарынын тязйиги 2,85 щПа, буз 

цзяриндя ися 2,60 щПа-дыр. Беля шяраит щягигятян дя булудларда йараныр вя йаьын-

тыларын дцшмяси цчцн чох ваъибдир.  

 

МЦМКЦН БУХАРЛАНМА ВЯ БУХАРЛАНМАНЫН 

ЪОЬРАФИ  ПАЙЛАНМАСЫ 

 Щяр щансы бир йердян бухарланмыш суйун мигдары дедикдя, фактики бухар-

ланма иля мцмкцн бухарланманы фяргляндирмяк лазымдыр. Мцмкцн бухарлан-

ма дедикдя мящдуд олмайан рцтубят ещтийатында максимал мцмкцн олан бу-

харланма баша дцшцлцр. Мцмкцн бухарланма фактики бухарланма иля щямишя 

ейни олмур. Рцтубят чатышмайан торпаг цчцн фактики бухарланма щямин шяра-

итдя су сятщиндяки бухарланмадан аздыр. Мясялян, Орта Асийа шяраитиндя йайда 

йцксяк температур бюйцк дойма чатышмамазлыьы шяраитиндя мцмкцн бухар-

ланма чох бюйцкдцр. Су сятщиндян мясялян, Арал дянизиндян бу яразидя ващид 

сятщдян бюйцк мигдарда су бухарланыр. Йахынлыгдакы сящрада гумлу торпаг 
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чох гуру олдуьундан, фактики бухарланма да чох аздыр, чцнки бухарланмаьа 

щеч бир шей йохдур.  

 Гцтб вилайятляриндя бухарланан сятщин алчаг температур шяраитиндя щям 

доймуш су бухарынын тязйиги Ес, щям дя фактики су бухарынын тязйиги е кичикдир 

вя бир-бириня йахындырлар. Одур ки, (Ес - е) аздыр вя бунунла йанашы бухарланма 

да аздыр. Мцмкцн бухарланма Инэилтярядя 400 мм, Санкт-Ретербургда 320 

мм, Москвада 420 мм, Дашкянддя 1240 мм-дир. Трориклярдя мцмкцн бу-

харланма сащилйаны яразилярдя бюйцк дейил, материкин дахилиня доьру ися артыр. 

Мясялян, Сахаранын Атлантик сащилляриндя иллик мцмкцн бухарланма 600-700 

мм, сащилдян 500 км мясафядя ися 3000 мм-дир. Колорада сящрасында 3000 

мм, Ъянуби Америкада 2500 мм-дян йухары мцмкцн бухарланма олан ярази 

йохдур.  

 Екваторда, дойма чатышмамазлыьы кичик олдуьу цчцн мцмкцн бухарла-

ма да аздыр – 700-1000 мм. «Йер кцрясинин истилик балансы» атласындакы (хяритя 

ХЫВ) щесабланмыш иллик фактики бухарланма ъями эюстярилмишдир. Бухарланма 

океан сятщиндян гуру сятщиндя нисбятян чохдур. Дцнйа океанынын акваторийа-

сындан бюйцк щиссясиндя орта вя ашаьы енликлярдя фактикибухарланма 600-дян 

2500 мм гядяр арасындадыр вя максимум гиймятляри 3000 мм-я гядяр чатыр. 

Гцтб сящраларында иллик фактики бухарланма 100-200 мм-дир. Рцтубятли тропик 

вя субтропик вилайятлярдя (Асийанын ъянубу, Конго чайы щювзяси, Австралийанын 

шярг сащилляри, Индонезийа адалары, Мадагаскар) фактики бухарланма 800 – 1000 

мм-дир. Гуруда максимал фактики бухарланма 1000 мм-дян бир гядяр артыг-

дыр. 

РЦТУБЯТЛИЙИН ХАССЯЛЯРИ 

Щаванын рцтубятлийи бахылан районун йер сятщиндян бухарланма йолу иля 

щавайа ня гядяр су бухарынын дахил олмасындан асылыдыр. Ейни заманда щяр 

йердя щаванын рцтубятлийи атмосферин сиркулйасийасындан асылыдыр. Чцнки бахылан 

района щава ахыны иля рцтубятли вя йа даща гуру щава кцтляси эялир. Нящайят щяр 

бир температур цчцн дойма вязиййяти мювъуддур. 

Behruz Melikov



 5

Атмосфердя су бухарыны кямиййятъя ифадя етмяк мягсядиля щаванын 

рцтубятлийинин мцхтялиф хассяляриндян истифадя едилир. Онлардан бири су бухарынын 

парсиал тязйиги (е) вя нисби рцтубятидир (ф). Нисби рцтубят мцяййян температур-

дакы фактики су буъары тязйигинин доймуш су бухары тязйигинин нисбятиня бяра-

бярдир. 

    ф=е/Е. 100%. 

Мцтляг рцтубятлик а – 1м3 щавада су бухарынын грамларла кцтлясидир, йяни 

су бухарынын сыхлыьы куб метрдя грамларла ифадясидир:  

    а=217 е/Т г/м3, 

Бурада е – щПа –ла, Т – мцтляг температур – Келвинля. 

Мцтляг рцтубятлийи су бухарынын тязйиги вя мцтляг температуруну билдик-

дя щесабламаг олар. 00 С температурда (273 К) вя дойма вязиййяти цчцн 

а=4,29 г/м3-ди. 

Мцтляг рцтубятлик адиабатик просесдя дяйишир. Щава эенишляндикдя онун 

щяъми артыр, щямин мигдарда су бухары бюйцк щяъмдя пайланыр, демяли мцтляг 

рцтубят азалыр. Щава сыхылдыгда ися артыр. 

Хцсуси рцтубятлик (су бухарынын кцтлясинин щиссяси) г су бухарынын кцтляси-

нин мцяййян щяъмдяки мигдарынын щямин щяъмин цмуми кцтлясиня нисбятидир. 

Яэяр щямин щяъм 1 м3-диръя, онда хцсуси рцтубяти г. су бухарынын сых-

лыьынын рцтубятли щаванын цмуми сыхлыьына нисбяти кими тяйин етмяк олар. 

 

 TReq
dww

/622,0,/ == ρρρ вя 

  
)/378,01(/622,0

)/378,01(/
pepeq

peTR
d

−=
−= ρρ

        дцстурларындан истифа-

дя едяряк ашаьыдакы ифадяни алмаг олар. 

0,378е/п ващиддян чох кичик олдуьундан, ону атсаг аларыг 

      

г=0,622 е/п 
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 Демяли, хцсуси рцтубяти су бухарынын тязйигини вя щаванын тязйигини бил-

дикдя щесабламаг олар. Хцсуси рцтубятлилик юлчцсцз кямиййятдир. Хцсуси рцту-

бятлилик йа промилля, йа да г/кг-ла ифадя етмяк олар. 

Щаванын хцсуси рцтубятлийинин диэяр хассяси гарышыьын нисбятидир. Гарышыьын 

нисбяти су бухарынын кцтлясинин щямин щяъмдяки гуру щаванын кцтлясиня нисбя-

тиня дейилир. 

    [ ] kqqepeS /)/(622,0 −=  

 

Рцтубятлийин даща цч ясас хассяси вардыр:  

1. Шещ нюгтяси. Щаванын цмуми тязйигинин дяйишмямяси шяраитиндяки ща-

вадакы су бухарынын дойма щалына чатма температуру шещ нюгтяси адланыр вя 

τ  иля ишаря едилир. Яэяр щаванын температуру +270С вя тязйиг 23,4 щПа – дырса, 

щава дойма щала чатмыр. Онун дойма щалына чатмасы цчцн температур +200С-

я енмялидир. Демяли, бахылан щал цчцн +200 С шещ нюгтясидир. Фактики темпера-

тур иля шещ нюгтясинин арасында фярг кичик олдугъа щава да дойма щалына йахын 

олур. Дойма щалында шещ нюгтяси фактики температура бярабяр олур.  

2. Шещ нюгтясинин дефитсити: Щаванын температуру Т иля шещ нюгтясинин τ  

фярги шещ нюгтясинин дефитсити ∆ адланыр. 

 

    ∆= Т - τ . 

3. Дойма дефитсити (чатышмамазлыьы). Бахылан температурда доймуш буха-

рын тязйиги Е иля щавадакы бухарын фактики тязйиги е арасындакы фярг дойма дефит-

сити адланыр. 

    Д=Е- е 

Дойма дефитсити о демякдир ки, бахылан температурда щаванын дойма 

щалына чатмасы цчцн ня гядяр су бухары чатмыр. 

 

СУ БУХАРЫ ТЯЗЙИГИНИН СУТКАЛЫГ ВЯ ИЛЛИК ЭЕДИШИ 

Щавадакы су бухарынын мцтляг мигдарыны йухарыда эюстярилян кямиййят-

лярдян бири иля сяъиййяляндирмяк олар: су бухарынын тязйиги, мцтляг рцтубятлик вя 
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йа хцсуси рцтубятликля ян чох бухарын тязйиги истифадя олунур. Бухарын тязйигини, 

щямчинин дя щаванын температуруну вя тязйигини билмякля, онун диэяр ики ха-

рактеристикасыны тяйин етмяк олар. 

Йер сятщи йанында су бухарынын щавадакы мигдары суткалыг вя иллик эедишя 

маликдир вя цмумиййятля температурун мцвафиг дюврц дяйишмясиндян асылыдыр. 

Су бухары тязйигинин суткалыг орта чохиллик гиймятляри иля даща йахшы ифадя 

етмяк олар. Онун орта енликлярдя амплитуду кичикдир, йазда вя йайда 2-3 щПа, 

гышда вя пайызда ися 1-2 щПа-дыр. Дяниз цзяриндя вя сащил вилайятляриндя гуру 

цзяриндя бухар тязйигинин суткалыг эедиши щаванын температурунун суткалыг эе-

дишиня паралелдир. Эцндцз рцтубят бюйцкдцр, температур йцксяк олдугда, ма-

терик ичяриляриндя илин сойуг дюврцндя дя белядир (шякил 6.3). 

Илин исти дюврцндя материкин ичяриляриндя бухар тязйигинин суткалыг эедиши 

иллик характер дашыйыр (шякил 6.3, 6.4). Биринъи минимум сящяр тездян минимум 

температур иля бирликдя мцшащидя олунур, сонра температур иля бирликдя тез ся-

щяр саат 9-а гядяр артыр. Сонра саат 15-я гядяр азалыр вя икинъи минимум олур. 

Гуру вя исти йерлярдя эцндцз минимуму ясас минимумдур. Саат 21-22-йя кими 

бухар тязйиги артыр вя икинъи максимум олур, сонра сящяря гядяр йенидян азалыр.  

Ийулда Иркутскда су бухары тязйигинин суткалыг эедиши. 6.2. Суткалыг эеди-

шин икили характери йайда эцндцз вахты конвексийанын инкишафы иля баьлыдыр.  

Эцняшин чыхмасындан башлайараг торпаг исинир. Бунунла бярабяр бухар-

ланма вя йер сятщиндяки бухарын тязйиги дя артыр. Саат 8-10 радяляриндя артыр, 

йер сятщи тябягядя дайанагсыз стратификасийа йараныр вя конвексийа лазыми инки-

шаф алыр. Конвексийа просесиндя су бухарынын онун градийенти истигамятиндя 

ашаьыдан йухары дашынмасы баш верир ки, бу да бухарын мигдарынын йер сятщи тя-

бягядя эцндцз дцшмясиня сябяб олур. Ахшамгабаьы саатларда конвексийа зяиф-

ляйир, амма гызмыш торпагдан бухарланма щяля чохдур вя буна эюря дя йер 

сятщи тябягядя бухарын мигдары артмаьа башлайыр. Лакин, эеъя саатларында бу-

харланма эцълц азалыр вя щаванын сойумасы нятиъясиндя йер сятщиндян артыг су 

бухары конденсасийа едир – шещ ямяля эялир. Бурадан да эеъя бухарын тязйигинин 
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дцшмяси баш верир. Даьлыг стансийаларда су бухары тязйигинин суткалыг эедиши ща-

ванын температуру иля ейнидир. Амплитуда ися кичикдир.  

 Су бухары тязйигинин иллик эедиши дя температурун иллик эедишиня паралел-

дир. Су бухары тязйиги йайда бюйцк, гышда кичикдир. Су бухары тязйигинин ампли-

туду температурун иллик амплитуду бюйцк олдугъа бюйцк олур. Иллик амплитуд 

муссон вилайятляриндя даща бюйцкдцр. 

  

НИСБИ РЦТУБЯТИН СУТКАЛЫГ ВЯ ИЛЛИК ЭЕДИШИ 

Нисби рцтубятин (ф=е٠100/Е%) суткалыг эедиши фактики парсиал тязйиги 0 вя 

доймуш бухарын тязйигинин Е суткалыг эедишляриндян асылыдыр. Лакин, доймуш 

бухарын тязйиги билаваситя температурун суткалыг эедишиндян асылыдыр. Фактики 

парсиал тязйиг е эцндялик эедишдя бюйцк дяйишмир. Доймуш бухарын тязйиги да-

ща кяскин температурун дяйишмяси иля дяйишир. Температур ашаьы ендикдя нисби 

рцтубят артыр, температур артдыгъа ися о, азалыр. Нятиъядя, нисби рцтубятин сутка-

лыг минимуму щаванын температурунун максимуму иля цст-цстя дцшцр. Нисби 

рцтубятин амплитуду гуруда дяниздякиндян бюйцкдцр. Дублиндя айдын дяниз 

иглиминдя гышда суткалыг амплитуд 7%, йайда 20%, Вйанада гышда 9%, йайда 

24%, Нукусда (Гаракалпакийада) гышда 25%, йайда 45%-дир. Щиндистанда 

муссон габаьы истидя нисби рцтубятин суткалыг амплитуду 40%-я йахын, муссон 

йаьышлары дюврцндя ися 20%-я йахындыр.  

 Иллик эедишдя нисби рцтубят температурун яксиня олараг дяйишир. Беля ки, 

Москвада о, йанварда 85%, ийунда 68%-дир. Лакин, муссон районларында 

нисби рцтубят йайда дяниз щавасы дахил олдугда вя муссон йаьышлары дюврцндя 

артыр. Гышда ися гуру щава кцтляси материкдян чыхдыгда азалыр. Мисал цчцн, нисби 

рцтубятлик Владивастокда ийулда 89%, нойабрда ися 68%-дир. 

 

 

ЩАВАНЫН РЦТУБЯТЛИЙИНИН ЪОЬРАФИ ПАЙЛАНМАСЫ 

Щаванын рцтубятлийинин ъоьрафи пайланмасы : 
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1) Щяр бахылан районда бухарланмадан; 2) Йер кцрясинин бир йериндян 

диэяриня щава ахыны иля рцтубятин апарылмасындан асылыдыр.  

Бухарланма дойма чатышмамазлыьына дцз мцтянасибдир, ахырынъы ися 

цмумиййятля, температур артдыгъа артыр. Она эюря дя рцтубятин пайланмасы 

цмумиййятля, температурун пайланмасы иля уйьундур. Иглим хяритяляриндя 

рцтубятин пайланмасыны эюстярян изохятляр изотермлярин йерляшмясиня йахындыр 

(хяритя ХВЫ). Екватор йахынлыьында щаванын рцтубятлийи ян чохдур. Орта чохиллик 

бухарын айлыг тязйиги 20 щПа-дан йцксякдир, бязи йерлярдя екстремал гиймяти 

30-35 щПа-а чатыр. Гуруда максимал рцтубят екваториал мешялярдя мцшащидя 

едилир.  

Щаванын рцтубятлийи температур кими енликлярля азалыр. Гышда о, темпера-

тур кими материклярдя аздыр, океанда ися йухарыдыр. Чох сойуг мяркязи вя шярги 

Асийанын дахили районлары цзяриндя хцсусиля щятта, ашаьы бухар тязйиг гапалы 

изохятлярля ямяля эялир.  

Амма йайда материкляр цзяриндя температур йцксякдир, амма, фактики 

бухарланма рцтубят ещтийаты иля мящдуддур, одур ки, материкляр цзяриндя бу-

хар тязйиги чох да дейил.  

Сахарада, Орта вя Мяркязи Асийа сящралары бухар тязйигинин ашаьы вилай-

ятляридир вя изохятляр гапалыдыр.  

Енликляр цзря су бухарынын тязйигинин орта иллик пайланмасы эюстярилмишдир. 

Мцгайися цчцн орта иллик мцтляг рцтубятлийин Шимал йарымкцрясиндя енлик зона-

лар цзря пайланмасыны эюстярмяк олар.  

 

ϕ0                  70-60             50-40              30-20                 10-0 

0,2/м3                3                    7                     14                     19 

 

Бцтцн Йер кцряси цчцн йер сятщиня йахын мцтляг рцтубят 11 г/м3-дир. Бу 

ону эюстярир ки, су бухарынын сыхлыьы йер сятщиня йахын цмуми щава сыхлыьынын 

1%-ни тяшкил едир.  
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Билдийимиз кими, нисби рцтубят щавадакы су бухарындан вя температурдан 

асылыдыр. О, щямишя екваториал зонада йцксякдир. Бурада орта иллик нисби рцтубят 

85%  чохдур. Нисби рцтубят щямишя Шимал бузлу океанда, Атлантик вя Сакит 

океанларын шималында ыя Антарктик суларында бюйцкдцр. Йцксяк нисби рцтубят-

лийин сябяби одур ки, йцксяк енликлярдя щавада су бухары аздыр, лакин темпера-

тур да ашаьыдыр, хцсусян дя гышда (хяритя ХВЫЫ-ХВЫЫЫ). Авропанын бюйцк щисся-

синдя, хцсусян дя онун шимал – гярбиндя гышда нисби рцтубят орта щесабла 80-

85% - дир. Йайда Щиндистанда муссон йаьышлары дюврцндя нисби рцтубятлик  75-

80%-дир. 

Ян ашаьы нисби рцтубят (50% -я гядяр вя ашаьы) бцтцн илбойу субтропик вя 

тропик сящраларда Сахарада, Ярябистанда, Мексикада, Ъянуби Африка вя Авст-

ралийада мцшащидя едилир, бураларда йцксяк температур шяраитиндя су бухарынын 

мигдары чох аздыр. 

Yüksəklik artıqca su buxarının təzyiqi azalır,  mütləq və xüsusi rütubət 

də azalır. Su buxarının ümumi miqdarının yarısı 1,5 km aşağıda, 99%-i isə 

troposferdədir.  

Dağlarda havanın rütubəti, həmin yüksəklikdəki sərbəst 

atmosferdəkindən böyükdür. Nisbi rütubət də yüksəklik artıqca azalır. Yer 

səthinin vahid sahəsində hava sütununda olan su buxarı atmosfer sütununun 

rütubət saxlanması adlanır. Yerin 1 m2 sahəsində hava sütununda 28,5 kq su 

buxarı var. 

ATMOSFERDƏ KONDENSASİYA 

 

 Kondensasiya suyun qazvari halından su halına keçməsidir. Atmosferdə 

kondensasiya prosesində diametri bir neçə mikrometr olan xırda damcılar 

əmələ gəlir. Daha iri damcılar isə xırda damcıların birləşməsindən, ya da buz 

kristallarının əriməsindən əmələ gəlirlər. Kondensasiya, temperatur aşağı 

düşdükdə, hava doyma halına çatdıqda başlayır.  Su buxarı temperatur aşağı,  

şeh  nöqtəsinə  qədər düşdükdə  doyma  halına  çatır.  Bundan  sonra, 
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temperatur aşağı düşdükdə, doyma üçün lazım olandan artıq izafi su buxarı  

maye halma keçir. 

Havanın  soyuması  çox  vaxt havanın  genişlənməsi  və  ətraf mühitə  

istilik  vermədən adiabatik baş verir. Belə genişlənmə əsasən hava qalxdıqda 

olur. 

Hava doyana kimi o adiabatik soyuyur və hər 100 m qalxdıqca 1°S 

azalır.  Havanın halına çatması onun bir neçə yüz, bəzən 1 - 2 km - ə 

qalxdıqda baş verir və onda kondensasiya başlanır.  

Havanın qalxma mexanizmləri müxtəlifdir. Turbulent hərəkətlərdə hava 

qeyri-bərabər burulğanlar formasında yuxarı qalxır. Böyük miqdarda hava 

kütləsinin qalxması atmosfer cəbhələrində baş verir, və nəticədə yüz min 

kvadrat kilometrlərlə sahəni örtən bulud sistemləri əmələ gəlir. Havanın 

qalxması həm də atmosfer dalğalarının yalında baş verir, və nəticədə dalğavari 

hərəkət olan hündürlüklərdə də buludlar əmələ gələ bilər. Havanın qalxması 

mexanizmindən asılı olaraq buludlarında müxtəlif formaları əmələ gəlir.  

Duman əmələ gəldikdə havanın soyumasının əsas səbəbi artıq adiabatik 

qalxma deyil, yer səthi havadan istiliyin verilməsidir. 

Atmosfer şəraitində ancaq kondensasiya deyil, sublimasiya da baş verir. 

Su buxarının bərk hala keçməsi ilə kristalların yaranması sublimaşiya adlanır. 

Bu proses çox aşağı temperaturda - 40°S- dən aşağı olduqda mümkündür. Sülb 

yağıntıları adətən yaxşı görünən kristallik quruluşda olurlar. 

 

KONDENSASİYA NÜVƏSİ 

Atmosferdə kondensasiya prosesində damcılar həmişə kondensasiya 

nüvəsi üzərində əmələ gəlir. Əgər damcılar kompleks molekul şəklində nüvəsiz 

yaranırsa, onlar dayanaqsız olur. Molekullar o andan yenidən ayrılırlar. 

Kondensasiya nüvəsinin rolu ondan ibarətdir ki, o özünün hiqroskopikliyi 

nəticəsində yaranan damcıların dayanıqlığını artırır. Kondensasiya nüvəsi 

həmişə var. Əgər hava süni kondensasiya nüvələrindən azad edilsə, hətta 
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damcı molekullarının  böyük  yığımı  olsa  belə,  kоndensasiya  baş  verməz.   

Havadakı  aerozol qarışıqlarının əksər hissəsi kondensasiya nüvəsi ola bilərlər.   

Ən vacib nüvə həllolunmuş hiqroskopik duzlar, xüsusən də dəniz duzudur. 

Dəniz duzları küllü miqdarda dənizdə dalğа zamanı və sıçrayanda havaya 

daxil olur.  

 Dalğа yalında yaranın hava qabarcıqları partladıqda sıçrayır. Ancaq 

diametri 6 mm olan hava qabarcığının partlamasından təqribən 1000 damcı 

əmələ gəlir. Küləyin sürəti 15 m/san olduqda 1 m2 dəniz səthindən 1 saniyədə 

havaya kütlələri 10-15  q olan onlarla kondensasiya nüvələri daxil olur.  

Yanma və ya üzvi parçalanma məhsulları olan hiqroskopik bərk 

hissəciklərdə və damcılarda da kondensasiya baş verir. Bunlara azot və kükürd 

turşularını, sulfat ammoniyakları və s. aid etmək olar. Belə kondensasiya 

nüvələrinin çox böyük miqdarı xüsusilə sənaye mərkəzlərinin atmosferində 

mövcuddur. Bunlardan əlavə, kondensasiya nüvələri rolunu islanan və kifayət 

qədər böyük hissəciklər də oynayır. 

 Aşağıdakı kondensasiya nüvələri mövcuddur:  

1) Radiusu r < 0,1 mkm olan xırda nüvələr (Aytgen nüvəsi). 

2) Bulud kondensasiya nüvələri (r = 0,1 - 1  mkm),  elə bu nüvələr atmosferdə 

kondensasiyanı təmin edir. 

3) İri nüvələr (r = 1 - 3,5mkm, m >10-11 q), ancaq azdır, lakin iri damcılar üçün 

çox vacibdir. 

Nüvələrin kütlələri çox az olduğundan çökmürlər, hava axınları ilə böyük 

məsafəyə aparılırlar. Nisbi rütubət artdıqca damcılar böyüməyə başlayır və 

nisbi rütubət 100% - ə yaxm olduqda gözə görünən bulud və duman 

damcılarına çevrilirlər.  

 Yer səthinə yaxın 1 sm3 havada kondensasiya nüvələrinin sayı 1000, 

10000 - lərə çatır. Yüksəklik boyu onların miqdarı azahr, 3-4 km-likdə isə bir 

neçə yüzə qədərdir. 
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BULUDLAR 

 Atmosferdə kondensasiya nəticəsində kondensasiya məhsulları adi gözlə 

görünən damcı və kristallar şəkilində toplanaraq bulud əmələ gətirilər. Bulud 

ünsürləri - damcı və kristallar çox kiçik olduqlarından onların çəkisi sürtünmə 

qüvvəsi ilə tarazlaşır. Hərəkətsiz havada damcıların qərarlaşmış düşmə sürəti 

bir santimetr/saniyədən çox kiçikdir. Kristalların düşmə sürəti daha da 

kiçikdir. Atmosferdə turbulent hərəkət nəticəsində belə xırda damcı və 

kristallar ümumiyyətlə düşmürlər. Onlar uzun müddət havada asılqan halında 

qalaraq gah aşağı, gah da yuxarıya hərəkət edirlər. 

 Buludlar hava axını ilə yer dəyişirlər. Havanın nisbi rütubətliyi azalarsa, 

havada olan bulud buxarlanır. Müəyyən şəraitlərdə bulud ünsürlərinin bir 

hissəsi o qədər ağırlaşır ki, buluddan yağıntı şəklində düşür. Beləliklə su 

bilavasitə yer səthinə qayıdır. 

 Bilavasitə yer səthinə yaxın kondensasiyada kondensasiya məhsulları 

yığımına duman deyilir. Duman və buludun quruluşunda fərq yoxdur. 

Dağlarda bulud dağın yamacında əmələ gələ bilər. Aşağıdan, dərədən baxan 

üçün o,buluddur, yamacda olan müşahidəçi üçün isə o, dumandır. 

  Ayrı - ayrı buludlar çox qısa vaxtda mövcuddur. Məsələn, bəzi topa 

buludlar 10-15 dəq. -dən sonra buxarlanaraq yox olurlar. Hətta uzun müddət 

qalan buludlar dəyişməz vəziyyətdə qalmırlar, onun ünsürləri buxarlanır, 

yenisi isə əmələ gəlir. 

 Buludların ünsürlərini faza tərkibinə görə üç sinifə bölürlər: 

1. Sulu (damcılı) buludlar, onlar ancaq damcılardan ibarətdirlər. Belə 

buludlar nəinki müsbət temperaturlarda, həm də mənfı temperaturlarda    

(-10°S və aşağı) olurlar. Bu halda damcılar soyumuş olurlar. 

2. Qarışıq buludlar, soyumuş damcılardan və kristallardan ibarətdirlər. Onlar 

bir qayda olarаq -10 - dan - 40°C temperaturda yaranırlar. 

3. Buzlu (kristallı) buludlar, ancaq kristallardan ibarətdirlər. Onlar -30°S- 

dən aşağı temperaturlarda üstünlük təşkil edirlər. 
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İlin isti dövründə sulu buludlar əsas etibarilə troposferin aşağı 

qatlarında, qarışıq buludlar orta qatda, buzlu buludlar isə yuxarı qatlarda 

əmələ gəlirlər. İlin soyuq dövründə aşağı temperaturlarda qarışıq və buzlu 

buludlar yer səthinə yaxında yarana bilərlər. Çox nadir hallarda sulu buludlar 

öz quruluşlarını  -30 - 35° S- də saxlaya bilərlər. Temperatur -100S - dən aşağı 

olduqda  qarışıq buludlar üstünlük təşkil edir. Troposferin yuxarı  qatlarında 

 -30 – 500 S temperaturlarda bir qayda olaraq buludlar kristallik quruluşdadır. 

Bulud damcılarının ölçüləri böyük intervalda – mikrometrin bir 

hissəsində yüzlərlə mikrometrə qədərdir. Mülayim enliklərdə ən çox hallarda 

buludlarda damcıların radiusu 3 - dən 20 mkm qədər olur. Yağıntı şəkilində 

düşməyə yaxın radius 20 - 30 mkm-ə qədər böyüyür. Kristallar əriyəndə və 

damcılar birləşəndə damcıların radiusu 100 - 200 mkm qədər artır. Yağış 

damcılarının radiusu 1000 mkm, yəni bir neçə millimetr də ola bilər. 

Kristallar buludlarda müxtəlif formalı və ölçülü olur. Aşağı 

temperaturda donmuş damcılar altıbucaqlı buz layı və ya diametri 1 0 - 2 0  

mkm olan prizmalara çevrilirlər. Sonradan sublimasiyada onlar artırlar və 

onların ucları şüa şəkilli olur. Aşağı troposferdə havanın vahid həcmində (1 

sm3) orta hesabla yüzlərlə damcı olur (800 damcı/sm3), yuxarı troposferdə 100 

damcı/sm3 olur. Kristalların sayı çox azdır (0,1/sm3), sıx buludlarda isə 1/sm3-

dir.  

Булудлу щаванын ващид щяъминдяки су дамъыларынын вя буз кристалларынын 

кцтляси булудларын сулулуьу адланыр. Булудлу щаванын 1 м3-индя 0,1 – дян 0,3 г-

а гядяр су олур. Анъаг, топа булудларда сулулуг артыгдыр вя ашаьы щиссядян, 

йухары щиссядя -0,7-дя -1,8 г/м3-я гядяр олурлар. Кристаллик булудларда сулулуг 

1м3-дя йцздя бир грамдыр. 

Конденсасийа просесиндя су бухарынын щамысы йох, анъаг бир щиссяси 

майе щалына кечир. Она эюря дя булудларын сулулуьу щаванын мцтляг рцтубятли-

лийиндян аз олур.  
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Coğrafiya fakültəsi  
Hidrometeorologiya kafedrası 

 Müəllim: H.Ələkbər 
Bölmə 6 

 
 
BULUDLARIN BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI 

 
Troposferdə buludlar müxtəlif formadadırlar. Lakin onları nisbətənçox olmayan 
əsas tiplərə ayırmaq olar. 
Xarici görünüşünə görə müasir beynəlxalq təsnifat variantında buludlar 10 əsas 
formaya bölünürlər. Aşağıda buludların 10 növü Azərbaycan dilində, beynəlxalq 
Latın adları və onların qısa yazılışı göstərilib.  

1. Lələkli – Cirrus (Ci) 
2. Lələkli – topa – Cirrocumulus (Cc) 
3. Lələkli – laylı – Cirrostratus (Cs)  
4. Yüksək topalı – Altocumulus (Ac)  
5. Yüksək lələkli – Altostratus (As)  
6. Laylı – yağışlı – Nimbostratus (Ns) 
7. Laylı – topa – Stratocumulus (Sc) 
8. Laylı – Stratus (St) 
9. Topa – Cumulus (Cu) 
10. Topa – yağışlı – Cumulonimbus (Cb)  

Göydə buludların təsnifata görə növünü təyin etmək üçün buludların şəkili olan 
atlas və təlimatlardan istifadə etmək olar. 
Bütün növ buludlar dəniz səviyyəsindən tropopauzalara qədərki yüksəklikdə rast 
gəlinir. Bu diapazonda yüksəklik üç yarusa bölünür. Yarusların sərhədləri 
Tempratur şəraitindən və tropopauzanın yüksəkliyindən asılı olaraq yarusların 
müxtəlif enliklərində bir qədər fərqlənirlər. 
Yuxarı yarusda buludun özülü (aşağı sərhəddi, oturacağı) 3-8 km yüksəklikdə qütb 
enliklərində, 6-18 km qədər mülayim, 6-18 km-dək tropik enliklərdədir. Orta 
yarusda müvafiq olaraq 2-4 km, 2-7 km və 2-8 km yüksəklikdə, aşağı yarusda 
bütün enliklərdə yer səthindən 2 km yüksəkliyə qədərdir. 
Lələkli, lələkli – topa və lələkli – laylı buludlar yuxarı yarusda, yüksək – topalı və 
yüksək lələkli orta yarusda, laylı – topa, laylı və laylı – yağışlı buludları aşağı 
yarusda müşahidə olunurlar. Topalı və topalı – yağışlı buludların oturacağı həmişə 
aşağı yarusdadır. Onların yuxarısı orta yarusa, topa – yağışlı isə yuxarı yarusa 
soxulur. 
 
  ƏSAS BULUD NÖVLƏRİNİN TƏSVİRİ 
 
Yuxarı yarus buludları. Troposferin ən yüksək buludlarıdır. Onlar ən aşağı 
tempraturlarda əmələ gəlirlər və buz kristallarından ibarətdir. Bu buludlar ağ 
rəngdədir, yarı şəffafdır, günəş işığının az qarşısını alır. 
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Lələkli buludlar ayrı – ayrı sap, qırçınlar və ya zolaqlı strukturludur. Lələkli topa 
buludlar laylar və qırçın şəklindədir. Lələkli – laylı buludlar nazik şəffafdır və 
səmanı tam örtür. 
Orta yarus buludları. Yüksək topa buludları bulud layları və qırçınları şəklində ağ 
və ya boz rəngdədir. Yüksək laylı buludlar açıq, süd – boz bulud örtüyü şəklində 
müxtəlif sıxlıqlı və səmanı tam və ya hissəsini tutur. 
Aşağı yarus buludları. Laylı – yağışlı buludlar yüksəklaylı buludlar kimidir. Lakin, 
onun qatı daha güclüdür (bir neçə km). Laylı – topa buludlar qırçın və ya boz və ya 
ağımtıl bulud layları şəklindədir, həmişə qara hissələri vardır. Laylı buludlar 
bircins boz laylı damcılı quruluşdadır. 
Şaquli inkişaf edən buludlar. Topa buludlar sıx kəskin konturlu ayrıca buludlardan 
ibarətdir. Topa buludlar ancaq su damcılarından ibarətdir və yağıntı vermir. Ancaq 
tropiklərdə yağış şəklində düşə bilir. Topa – yağışlı buludlar topa buludların 
sonrakı inkişafında yaranır. Günəşin qarşısını kəsərək işıqlanmanı ciddi azaldır. 
Leysan yağışlar verir. Onların fonunda bir sıra hallarda Göy qurşağı müşahidə 
olunur. Bu buludlar tufanlı buludlar da adlanırlar. 
 
  BULUDLULUQ, ONUN SUTKALIQ VƏ İLLİK 
                       GEDİŞİ 
 
Göy üzünün buludla örtülmə dərəcəsi buludların miqdarı və ya buludluluq adlanır. 
Buludluluq göyün onda birinin buludla örtülməsi ifadəsi ilə ölçülür və 0 – 10 balla 
qiymətləndirilir. Bulud göy üzünü tam tutduqda buludluluq 10 ədədi ilə göstərilir. 
Tam aydın səmada isə buludluluq sıfırdır.  
Buludluluq böyük iqlimyaradıcı əhəmiyyətə malikdir və yer kürəsində istiliyin 
dövranına təsir göstərir. Çünki o, düz günəş radiasiyasını əks etdirir və onun yer 
səthinə gəlməsini azaldır, radiasiyanın səpələnməsini artırır, effektiv şüalanmanı 
azaldır, işıqlanma şəraitini dəyişir. 
Buludluluq adətən müşahidəçi tərəfindən gözəyarı təyin olunur. Amma müşahidə 
cihazları da mövcuddur. Adətən, buludların ümumi miqdarı (ümumi buludluluq) və 
aşağı buludların miqdarı (aşağı buludluluq) ölçülür. Bu əhəmiyyətlidir, çünki 
yuxarı və bəzən də orta buludlar günəşin qabağını az kölgələndirirlər ki. Bu da 
praktiki cəhətdən az əhəmiyyətlidir (məsələn, aviasiya üçün). Bundan sonra, 
söhbət ancaq ümumi buludlardan gedəcək. 
Buludluğun sutkalıq gedişi mürəkkəbdir və daha çox buludun növündən asılıdır. 
Laylı və laylı – topa buludlar maksimum gecə və səhər olur. Topavari buludlar 
dayanıqsız stratifikasiya ilə əlaqədardır, əsasən gündüz saatlarında əmələ gəlir, 
gecə yoxa çıxır. 
Quru üzərində mülayim enliklərdə yayda iki maksimum olur: səhər və daha sıx 
günortadan sonra. İlin soyuq dövründə konveksiya zəif və ya heç olmadıqda, 
maksimum səhərlər üstünlük təşkil edir, hətta yeganə maksimumdur (6.10). 
Tropiklərdə, quru üzərində bütün il boyu günortadan sonra maksimum buludluluq 
var, çünki burada ən vacib buludəmələ gətirən proses konveksiyadır. 
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Misal olaraq Vyanada il ərzində orta hesabla maksimum buludluluq 8 və 14 
saatlarında, minimum isə 12 və 22 saatlarında olur. Yüksək dağlıq stansiyalarında 
xüsusən yayda minimum gecə, maksimum isə günortadan sonra konveksiya inkişaf 
edəndə müşahidə edilir.  
Şəkil 6.10. Potsdamda buludluluğun sutkalıq gedişi. 
Buludluluğun illik gedişi müxtəlif iqlim vilayətlərində müxtəlif dəyişir. Okean 
üzərində yüksək və orta enliklərdə illik gediş böyük deyil, maksimum yayda və ya 
payızda, minimum isə yazda müşahidə edilir. 
Avropada tsiklonik fəaliyyət güclü inkişaf etdikdə maksimum qışda, minimum isə 
yazda və yayda olur. Məsələn, buludluluq Moskvada dekabrda -8.5, mayda -6.5, 
Vyanada dekabrda -7.8, avqustda 5 baldır. 
Şərqi Sibirdə qışda antitsiklon hakim olduğundan maksimum yayda və ya payızda, 
minimum isə qışda olur. Subtropiklərdə yayda antitsiklon, qışda isə tsiklon 
üstünlük təşkil etdiyindən maksimum qışda, minimum isə yayda olur. Daşkənddə 
yanvarda 6-4, iyulda 0-9 bal buludluluqdur. Tropiklərdə passat vilayətlərində 
maksimum buludluluq yaya, minimum isə qışa düşür. Dehlidə buludluluq iyulda 6-
0, noyabrda 0-7 baldır. 
Avropanın yüksək dağlıq stansiyalarında maksimum buludluluq əsasən qışda, 
minimum isə yayda konvektiv buludlar iştirak edəndə müşahidə olunur. 
 
                GÜNƏŞ PARILTISININ DAVAMİYYƏTİ 
 
Günəş parıltısının davamiyyəti dedikdə düz günəş şüasının yer səthinin 
işıqlandırma vaxtı nəzərdə tutulur. Meteoroloji stansiyalarda günəş parıltısı 
helioqrafla ölçülür. Günəş parıltısının davamiyyəti iqlimin əhəmiyyətli ünsürüdür. 
O gündüzün uzunluğundan, ilin fəsillərindən, həm də buludluluqdan asılıdır. Onu 
ya saatlarla, ya da faizlə ifadə etmək olar. Günəş parıltısının davamiyyəti qütb 
enliklərində tropiklərə doğru artır. Arktikada nisbi davamiyyəti 25%-dən çox deyil, 
Şimali Avropada 40%-ə yaxın, İtaliyada 50 %, Madriddə isə 65%-dir. Maksimum 
günəş parıltısının davamiyyəti subtropik səhralarda müşahidə edilir. Misal üçün, 
onun Arizonada orta illik qiyməti 88%, iyulda hətta 97%-dir. Ekvator yaxınlığında 
yağışlı vilayətlərdə davamiyyət 35%-ə qədər azalır. Günəş parıltısının illik cəmi 
Avropada 1000-1200 saat, Şimalda Şotlandiyada 1200 saat, Moskvada 1600 saat, 
Orta Asiyada 3000 saatdır. 
Şimal yarımkürəsinin mülayim qurşağında (musson rayonlarından başqa) illik 
gedişdə günəşin nisbi davamiyyətinin maksimumu iyul və avqust, minimumu 
dekabr ayına düşür.  
Şimal yarımkürəsinin səhralarında iki maksimumdan biri iyunda, o birisi 
sentyabrda olur. Avropada qışda günəş parıltısı heç olmayan günlər müşahidə 
edilir.  
Maksimum günəş parıltısı Avropanın mərkəzi hissəsində orta hesabla saat 12-13 –
də, yayda 10-11 saatlarında, qışda 13-14 saatlarında, tropiklərdə saat 8-9-da olur. 
İri şəhərlərdə havanın çirklənməsi günəş parıltısının davamiyyətini 20%-ə qədər 
azaldır. 
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                      ÇƏN, DUMAN, QURU ÇƏN. 
 
Hava hərdən bir tərkibində müxtəlif qarışıqlar və xırda kondensasiya məhsulları 
olduqda tutqun olur. Qarışıqlar gələn işığı səpələyir və görünüşü zəiflədir. Əgər 
havanın tutqunluğu böyük deyilsə (görünüş məsafəsi 1 – 10 km) o, çən adlanır. 
Tutqunluq mikroskopik hissəcikləri, damcıları və tozcuqları yaradır. Adətən çən 
yer səthinə yaxın havada müşahidə edilir. O, səthdən nisbətən yuxarıya sayılır. Çən 
landşaftın rəngini zəiflədir və görünüş məsafəsini azaldır. Əgər səpələndirici 
hissəciklərin diametri işıq şüalarının uzunluğundan azdırsa, onda çən ayrı – ayrı 
əşyaları göy rəngə boyuyur. Ağ və ya işıqlandırıcı əşyalara (günəş diskini, buludu, 
qarlı dağı) sarımtıl rəng verir. Belə tutqunluq opalessinləyən tutqunluq adlanır. 
Səpələndirici hissəciklər nisbət böyük ölçüdə olduqda çən ağımtıl və ya bozumtul 
görünür. 
Kondensasiya məhsulları daha iri və konsentrasiya çox olduqda, yer səthinə yaxın 
görüş məsafəsi 1 km – dən az olur. Bu hal çən deyil, dumandır. Kondensasiya 
məhsullarının yer səthinə yaxın havada yağımı və bununla əlaqədar havanın güclü 
tutqun olması ilə görünüş məsafəsinin 1 km – dən az olması duman adlanır. Çox 
güclü dumanda görünüş məsafəsi on metrə, hətta bir metrə qədər azalır. Müsbət 
tempraturda duman damcılardan ibarətdir. Ancaq, tempratur – 10 C və aşağı 
olduqda, duman damcı və kristallardan ibarət olur. Çox aşağı tempraturda duman 
ancaq kristallardan ibarət olur.  
Əgər havanın güclü tutqun olması kondensasiya məhsulları ilə deyil, bərk 
hissəciklərlə bağlıdırsa bu quru çən adlanır. Quru çən səhra rayonlarında tozanaq 
nəticəsində, meşə yanğınlarında havanın tüstülənməsi və sənaye şəhərləri üzərində 
yaranır. Quru çən zamanı nisbi rütubət çox böyük olmur. Quru çəndə görünüş 
məsafəsi dumanda olduğu kimi azdır. Böyük şəhərlərdə və sənaye rayonlarında 
smoq müşahidə edilir. Smoq – qazvari və antropogen mənşəli bərk qarışıqlarla 
qarışıq olan güclü dumandır. Əvəllər “Smoq” mövhumunu dumanla tüstü qarışığı 
kimi başa düşürdülər. Hal – hazırda müəyyən edilib ki, duman tüstü smoqdan 
başqa, fotokimyəvi smoqdan yaranır ki, bu da atmosferdəki qarışıqlarla duman 
damcıları arasındakı qarşılıqlı təsirdə gedən reaksiya ilə əlaqədardır. Duman – 
tüstü smoqunda havanın çirklənməsinə səbəb kömürün və mazutun yandırılması, 
fotokimyəvi smoqda isə avtonəqliyyatın tullantısıdır.  
 
          DUMANLARIN YARANMA ŞƏRAİTİ 
 
Yer səthinə yaxın hava qatında su buxarının kondensasiyası üçün əlverişli şərait 
yarandıqda duman əmələ gəlir. Bundan ötəri lazım olan kondensasiya nüvəsi 
havada həmişə mövcuddur.  
Kondensasiya nüvəsinin hiqroskopikliyi nəticəsində duman, nisbi rütubət 100% - 
dən az olduqda (90 – 95%), yəni hələ şeh nöqtəsinə çatmamış yaranmağa başlayır. 
Tempratur – 10˚C olduqda duman qarışıq, tempratur – 30˚C – dən aşağı olduqda 
isə təmiz kristallikdir. Belə tempraturlarda dumanın yaranması nisbi rütubət 100 % 
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- dən aşağı olduqda mümkündür. Belə rütubətlik göstərir ki, maye halındakı suya 
görə doyma yoxdur, lakin buz kristalları üçün bu rütubətlik doyma halına 
müvafiqdir. Doyma halına yaxınlaşma əsasən havanın soyuması vaxtı baş verir. 
Dumanın yaranmasında hava rütubətliliyinin isti səthdən soyuq havaya 
buxarlanması nəticəsində artması ikinci dərəcəli rol oynayır. Bu səbəblərdən asılı 
olaraq dumanların əmələ gəlməsi iki əsas sinfə ayrılır: Soyuma dumanları və 
buxarlanma dumanları. Soyuma dumanları mütləq üstünlük təşkil edir. Yer səthinə 
yaxın havanın soyuması müxtəlif şəraitlərdə baş verir. Birinci, hava daha isti səth 
örtüyündən daha soyuq səth üzərinə yerini dəyişdikə havanın soyumasıdır. Bu 
halda yaranan dumanlar advektiv adlanır. İkinci, hava yer səthinin radiasion 
soyumasından soyusun. Belə dumanlar radiasion dumanlar adlanırlar. Üçüncü, 
havanın soyuması hər iki amil nəticəsində baş verir. Bu halda yaranan dumanlar 
advektiv – radiasion dumanlar adlanırlar.  
Advektiv dumanlar isti hava kütlələrindən daha soyuq səthə hərəkət etdikdə 
yaranır. Belə proses hava kütləsi aşağı enliklərdən yuxarı enliklərə doğru və qışda 
isti dənizdən soyuq quruya doğru hərəkət etdikdə baş verir. 
Quruda advektiv duman ən çox payızda və qışda müşahidə edilir. Bu zaman aşağı 
və yuxarı enliklər arasındakı tempraturlar, eyni ilə quru ilə dənizin tempraturları 
daha çox fərqlənirlər. Dənizdə advektiv duman daha çox yayda əmələ gəlir. 
Advektiv duman 100 metrlərlə yüksəkliyə küləyin sürəti böyük olduqda qalxır. 
Odur ki, dumanda damcıların koaquliyasiyası gedir. Belə dumanlar da çiskin 
xarakter daşıyır, ondan daha iri damcılar düşür.  
Radiasion dumanlar ikicür olur: yersəthli və yüksək. Yersəthli dumanlar ancaq 
quru üzərində aydın və sakit gecədə yaranır. Onlar torpağın gecə radiasion 
soyuması və qar örtüyü ilə əlaqədardır. Yuxarı on metrlərədək qalxır. Onların 
paylanması lokal xarakter daşıyır. Radiasion yersəthi dumanlar ləkə şəklində, 
əsasən də alçaq yerlərdə, bataqlıq yaxınlığında və meşə talalarında əmələ gəlir. 
Yüksək radiasion dumanlar ilin soyuq dövründə dayanıqlı antisiklonda bir neçə 
yüz metr yüksəklikdə əmələ gəlir. Bu antisiklonun aşağı qatlarının günü gündən 
soyumasının nəticəsidir. 
Buxarlanma dumanları daha isti açıq su səthi üzərində payız və qışda soyuq havada 
yaranır. O, çay, göl üzərində, materiklərin içəri hissələrində qonşu torpaq 
sahələrində soyumuş havanın gəlməsi nəticəsində yaranır. Buxarlanmanın dumanı 
axşamlar yağış yağanda və ya ondan sonra da yarana bilər. Çünki bu zaman torpaq 
islanır, güclü buxarlanma gedir və tempratur aşağı düşür.  
Göstərilən duman tipləri kütlədaxilidir, yəni hava cəbhədən asılı kütlələri daxilində 
olmayaraq yaranırlar. Lakin, cəbhə ilə əlaqədar dumanlar da müşahidə olunurlar. 
Onlardan biri cəbhə qabağı buxarlanma dumanıdır. Cəbhə yağıntıları düşərək 
havanı doydurur, torpağı isladır. Nəticədə, torpaqdan və düşən yağış damcılarından 
buxarlanma şiddətlənir, yer səthinə yaxın hava qatı doyma halına çatır və orada 
duman əmələ gəlir.  
Düzənliklərdə dumanın sutkalıq gedişində maksimum intensivlik və təkrarlanma 
səhər vaxtları olur. Dağın yüksək səviyyələrində duman gün ərzində bərabər 
paylanır və ya zəif maksimum günortadan sonrakı saatlarda müşahidə edilir. Dağ 
dumanı özlüyündə buluddur və dağ yamacı boyunca havanın qalxma hərəkəti ilə 
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əlaqədardır. Bu dumanın havanın adiabatik soyuması ilə əlaqədardır və yamac 
dumanı adlanır. 
 
     YAĞINTILAR 
Müəyyən şəraitdə buludlardan yağıntılar düşür, yəni damcı və kristalların iri 
ölçüləri atmosferdə asılqan halında qala bilmirlər. Yağıntılardan ən vacibi yağış və 
qardır. Lakin, bir neçə yağıntı növü də vardır. Onlar yağış  və qardan öz tipik 
formaları ilə fərqlənirlər.  
Yaranmalarının fiziki şəraitindən asılı olaraq yağıntılar üç növə bölünürlər: 

1. Atmosfer cəbhəsi ilə əlaqədar buludların qaydalanan qalxma hərəkətində 
sallama yağışlar yağır. Bu yağışlar orta intensivliyə malikdirlər. Onlar böyük 
bir sahəni əhatə edirlər (yüz min kvadrat kilometrlərə), uzun müddət (on 
saatlarla) davam edirlər. Yağıntıların ümumi miqdarının daha böyük faizini 
mülayim enliklərdə yağan sallama yağışlar təşkil edir. 

2. Konveksiya ilə əlaqədar topa – yağışlı buludlarda intensiv amma, aaz 
davamiyyətli leysan yağışlar düşür. Yağış başlayanda intensivliyi böyük olur, 
sonra zəifləyir. Belə yağışların çox davam etməməsi onunla izah olunur ki, 
onlar ayrı – ayrı buludlar və ensiz bulud zonası ilə əlaqədardırlar. İsti yer 
səthi üzərində hərəkət edən soyuq hava kütləsindən, leysan yağışları hər bir 
konkret məntəqədə cəmi bir neçə dəqiqə davam edir. Yayda quru üzərindəki 
yerli konveksiya atmosferin qeyri – tarazlığı və topa – yağış buludlarının 
fasiləsiz yaranması ilə və yaxud cəbhələrin keçməsi ilə müşayiət edildikdə, 
leysan yağışları bəzi hallarda saatlarla davam edir. Leysan yağışlarının 
intensivliyi güclü tərəddüd edir. Hətta bir yağış müddətində cəmi 1 – 2 km 
məsafədə düşən yağışların miqdarı 50 km - ə qədər fərqlənirlər. Aşağı tropik 
və ekvatorial enliklərdə yağışların əsas növü leysan yağışlarıdır.  

3. Sallama və leysan yağışlarından  başqa çiskin yağışlar da mövcuddur. Bunlar 
kütlədaxili yağıntıdır, laylı və laylı – topalı buludlardan düşür. Düşən maye 
yağıntı – çiskin – çox xırda damcılardan ibarətdir. Qışda alçaq tempraturda 
belə buludlarda kristallar olduğundan çiskin əvəzinə qar dənələri yağır. Bir 
qayda olaraq çiskin yağışlarda yağıntıların sutkalıq miqdarı olmur. Amma, 
xüsusi hallarda dağlarda çiskin daha intensiv və bol ola bilər.  

Formalarına görə yağıntıların aşağıdakı növləri var.  
Yağış – maye yağıntıdır və diametri 0.5 – 0.6 mm olan damcılardan ibarətdir. 
Leysan yağışlarında sallama yağışların nisbətən damcılar iridir. Bu xüsusən də 
yağış başlayanda olur. 
Çiskin – maye yağıntıdır, diametri 0.5 – 0.05 mm olan damcılardan ibarətdir, 
düşmə sürəti çox azdır. Onlar küləklə üfüqi istiqamətdə asan aparılır.  
Qar – bərk (sülb) yağıntıdır, mürəkkəb buz kristallarından ibarətdir. Yaranma 
şəraitindən asılı olaraq çox müxtəlif formalara malikdir. Qar kristallarının əsas 
forması altışüalı ulduzdur. Qarların diametrləri müxtəlifdir (orta hesabla bir neçə 
millimetr səviyyəsində). Tempratur sıfıra yaxın və bir az yüksək olduqda sulu qar 
və ya qar yağışla yağır. Laylı – yağışlı və topa – yağışlı buludlardan mənfi 
tempraturda qar və buz dənələri düşür. Tempratur sıfıra yaxın olduqda, xüsusən də 
payızda və yazda əsasən dənəvari qar düşür.  
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Qar dənələri qarabənzər quruluşdadır. Dənələri əllə asan əzmək olar. Lakin onların 
nüvələri donmuş səthə malikdir və yerə düşəndə sıçrayır.  Qışda aşağı tempraturda 
aşağı və orta yaruslu buludlardan bəzən buz iynəcikləri düşür. Bu da altı bucaqlı 
prizma şəkilli buz kristallarından ibarət yağıntıdır.  
Xüsusi xarakterə malik buz yağışı diametri 1 – 3 mm olan buz kürələrindən 
ibarətdir. Onların düşməsi tempratur inversiyasının olmasını göstərir.  
Yayda isti havada topa – yağışlı buludlardan dolu yağır. Dolu buz hissələrində kürə 
və ya qeyri – müəyyən formalı olur. Onların diametri bir neçə millimetrdir və 
böyük olur. Ayrı – ayrı hallarda dolunun kütləsi 300 q – dan çox olur. Dolunun 
əmələ gəlməsi üçün buludların böyük sululuğa malik olması lazımdır. Odur ki, 
dolu ancaq ilin isti dövründə düşür. Dolu tez – tez mülayim enliklərdə, daha 
intensiv isə tropiklərdə düşür. Qütb enliklərində dolu müşahidə edilmir. 
Mənfi tempraturda bəzi hallarda çox soyumuş damcılar düşə bilər. Yer səthinə 
dəydikdə, onlar donur və onu buz qabığı ilə örtür. 
 

Behruz Melikov
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