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ТАРИХИ ЭЕОЛОЭИЙА
Мювзу 1 (2 саат)

ТАРИХИ ЭЕОЛОЭИЙАНЫН МЯГСЯД ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ

Тарихи эеолоэийа фянни Йерин инкишафы иля ялагядар олан бцтцн мясялялярицзви алями, йер сятщиндя олан палеоъоьрафи шяраити, йер габыьынын щярякятлярини вя
бир сыра башга эеоложи щадисяляри ящатя едир.
Тарихи эеолоэийа- йер габыьынын йарандыьы илк дюврлярдян индийядяк планетар
мигйасда эеоложи инкишаф ганунауйьунлугларыны, башга сюзля, эеоложи
просеслярин тарихи ардыъыллыьыны юйрянир.
Тарихи эеолоэийада ясасян сцхурларын йашы (йаранмасында хроноложи
ардыъыллыг) мящв олмуш щейван вя битки галыглары вя онларын инкишаф тарихи, йер
сятщинин физики-ъоьрафи шяраити (палеоъоьрафийа)- мцхтялиф дюврлярдя мювъуд олан
дянизлярин вя гуруларын вязиййяти, релйефи, иглими, температуру, дузлулуьу,
щямин епохалардакы тектоник шяраит вя магматик фяалиййят, Йер габыьынын
йаранма тарихи вя инкишафы, еляъя дя файдалы газынты йатагларынын ямяляэялмя
ганунауйьунлуглары юйрянилир.
Йер габыьы магматик, метаморфик вя чюкмя кими мцхтялиф гурулушлу вя
тяркибли сцхурлардан ибарятдир.
Чюкмя сцхурлар Йер габыьынын ян цст щиссясини тяшкил едир вя нисбятян аз
галынлыьа маликдир. Дцзянликлярдя бу сцхурлар йа цфги вя йа буна йахын бир
вязиййятдя йатырлар, dağlıq sah l rd is onlar öz normal v ziyy tl rind n çıхараг
цфцги сятщля мцхтялиф буъаглар ямяля эятирирляр. Щятта бязн йерлярдя тамамиля
дик галхмыш олурлар. Демяли, мцяййян гцввялярин тясири алтында илк
вязиййятляриндяи чыхарылмыш чюкмя сцхурлар мцхтялиф типли (антиклинал, синклинал,
эцмбяз, цстяэялмя, фай вя с.) мцряккяб гырышыглар ямяля эятирмишляр.
Чюкмя сцхурлар юртцйц алтында метаморфик сцхурлар комплекси йерляшир.
Метаморфик сцхурлар мцхтялиф йатым формаларына маликдирляр. Диэяр тяряфдян,
метаморфик сцхурлар, бя'зи щалларда бюйцк дяринликлярдя йерляшдикляри щалда,
чох вахт чюкмя сцхурлар кими, йер сятщиня чыхырлар. Адятян, бу вязиййятя даьлыг
юлкялярдя, метаморфик сцхурларын тяшкил етдийи, интеисив дислокосийайа тутулмуш
мяркяз щиссялярдя чох тясадцф едилир. Лакин бу сцхурлар бязян дцзянликлярдя дя
цзя чыхыр. Бу эюстярир ки, щямин сащя (дцзянлик) узун мцддят галхма просесиня
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мяруз галмышдыр. Мясялян, Исвечдя вя Канадада чюкмя сцхурларын ерозийасы
нятиъясиндя дцзянлийин эениш бир сащясиндя метаморфик
сцхурлар
цзя
чыхмышдыр.
Эюрцндцйц кими, дяринликдя йерляшян метаморикляшмиш сцхурларын мцхтялиф
сябябляр нятиъясиндя йер сятщиня чыхмалары Йер габыьынын структуруну даща да
мцряккябляшдирир. Магматик фяалиййят ися бу структурун мцряккяблийини
дяфялярля артырыр. Беля ки, магма Йерин гатларыны йарараг эащ лава ахынлары
шяклиндя Йерин сятщиня чыхыр, эащ да чюкмя вя метаморфик сцхурлар гаты
ичярисиндя тядриъян сойуйараг мцхтялиф йатым формасы вя мцхтялиф тяркибли
массивляр (батолит, лакколит вя с.) ямяля эятирир.
Мцасир Йер габыьынын хцсусиййяти эюстярир ки, Йер, узун тякамцл дюврц
кечирмишдир. Академик Н. М. Страховун дедийи кими, бизя мялум олан эеоложи
сянядляр ясасында гядым дюврлярдян мцасир вязиййятиня гядяр йер габыьынын
кечирдийи
ардычыл
инкишаф
йолунун
бярпасы
вя
бу
инкишафдакы
ганунауйьунлугларын ашкара чыхарылмасы тарихи эеолоэийанын гаршысында дуран
башлыча мясяляляри тяшкил едир.
Йерин эеоложи тарихини бярпа етмяк цчцн ашаьыдакы бир нечя мясяляляри щялл
етмяк лазымдыр:
1) Сцхурларын йашынын тяйини. Мялумдур ки, азырда Йер габыьыны тяшкил едян
чюкмя, метаморфик вя магматик сцхурларын амысы ейни вахтда ямяля
эялмямишдир. Онлар ардыъыл олараг мцхтялиф заманларда топланмышдыр вя бу
просес чох узун чякмишдир. Она эюря дя биринчи нювбядя сцхурларын ямяля
эялмясиндяки бу ардыъыллыг мцяййян едилмяли, ейни йашлы сцхурлар айрылмалы, да а
гядим вя да а ъаван комплекс фяргляндирилмялидир. Йалныз бу гайда иля тяртиб
едилян эеохроноложи бюлэцляр ясасында Йерин тарихи аггында тясяввцрляр ялдя
етмяк олар. Сцхурларын йашларына эюря эеохронложи бюлэцсц тарихи эеолоэийанын
ясас мясялясидир. Сцхурларын ямяля эялмя ардыъыллыьыны вя онларын гаршылыглы
ялагялярини юйрянмяк цчцн тарихи эеолоэийанын хцсуси бир бюлмяси вардыр ки,
буна да стратиграфийа дейилир. Стратиграфийа латын вя йунан сюзляринин
бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Стратум (латынъа) - лай; графо (йунанъа) тясвир
едирям демякдир. Башга сюзля, стратиграфийа лайларын ардыъыл тясвиридир.
2) Гядим дюврлярин физики-ъоьрафи шяраитинин бярпасы. Йер габыьынын бу вя йа
диэяр сащяляриндя сцхурларын хроноложи ялагяляри юйрянилдикдян сонра гаршыйа
диэяр мясяляляр дя чыхыр. Бунларын ян мцщцмц сцхурларын неъя вя щансы физиэиъоьрафи шяраитдя ямяля эялмясидир. Башга сюзля, юйряндийимиз сцхурлар дяниз
шяраитиндя, йахуд гуруда топланмышвыр? Гядим гитяляр вя йа дяниз щювзяляри
релйефин, иглимин, цзви алямин вя с. щансы хцсусиййятляриня эюря индикиндян
фярглянмишляр? Бцтцн бу мясяляляр цмуми бир проблемдя—йер габыьынын физикиъоьрафи шяраитинин бярпасы проблеминдя бирляшдирилир. Сцхурларын тящлилиня вя
палеонтоложи галыглара эюря гядим дюврлярин физики-ъоьрафи шяраитини бярпа
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етмякля фасийалар щаггында елм мяшьулдур.
Мялумдур ки, физики-ъоьрафи шяраит, йер габыьынын чох узун сцрян тарихи
бойунъа дяфялярля дяйишмиш вя мцхтялиф дюврлярдя бу шяраит бир-бириндян
фярглянмишдир. Бу дяйишмяни Йер габыьынын мцшащидя апарылан щяр щансы
районунда эюрмяк олар. Башга сюзля, бу вя йа диэяр сащянин кясилишиндя
мухтялиф тяркибли вя мцхтялиф мяншяли сцхурларын нювбяляшмяси билаваситя физикиъоьрафи шяраитин дяйишдийини эюстярир. Беляликля, Йер сятщиндя эеоложи тарих бойу
физики-ъоьрафи мянзярянин дяйишмясинин ардыъыл юйр нилм си палеоъоьрафийанын
(г дим ъоьрафийа) м змунуну т шкил едир.
3)Тектоник структурларын инкишаф тарихинин айдынлашдырылмасы. Чюкм
сцхурлар гаты юзл ринин м л к лм просесинд нисб т н цфцги йатырлар. Лакин
йер габыьында баш вер н тектоник гцвв л р бу нормал йатымы позурлар. Она
кюр д Йер кцр синин кс р са л ринд чюкм сцхурлар гаты цфцги дейил,
мцхт лиф буъаглар алтында маили йатырлар, тта б 'зи йерл рд онлар дик галхмыш
олурлар. Бел ликл , вв лд н ч кунтц топланма просесинд сакит-цфцги йатмыш
чюкм сцхурлар сонрадан тектоник гцвв л рин к скин т сирин м руз галараг
позулмуш в онлар юзл ри д мцр кк б в чох бюйцк гырышыг структурлар м л
э тирмишл р. Бурарада
мчинин мцхт лиф позулмалара, файлара, кс файлара
в цст э лмял р д т садцф едилир.
Тарих эеолоэийанын гаршысында структурларын н вахт йаранмасы проблеми д
дурур.
Айдындыр ки, бу структурлар цфцги йатмыш чюкм сцхур гатларынын
дислокасийайа уьрамасы йолу ил эеоложи тарихин мцхт лиф дюврл ринд
м ля
эялмишдир.
Буна эюря дя Тарихи эеолоэийанын гаршыйа гойдуьу мясяля щазырда Йер
габыьыны тяшкил едян мцхтялиф тектоник структурларын ямяляэялмя тарихини вя
инкишафыны излямяк вя онларын бир-бири иля олан хроноложи ялагялярини
айдынлашдырмагдан ибарятдир.
Файдалы
газынты
арашдырылмасында йер
ящямиййяти бюйцкдцр.

йатагларынын
йерляшмя
габыьы структураларынын

ганунауйьунлугларынын
юйрянилмясинин хцсусян

Йер габыьы структураларынын юйрянилмяси иля мяшьул олан елм сащяси тектоника
вя йа эеотектоникадыр (эеотектоника - йунан сюзц олуб, Йерин гурулушу
демякдир).
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4)
Палеовулканизм вя палеометаморфизм мясяляси. Яввялки цч
проблемл сых ялагядя олан бу мясяля адятян, йерин эеоложи тарихиндя ян бюйцк вя
ян мяшщур гырышыглыг щярякятляри иля мцшайият едилян вулканизмин вя
метаморфизмин тарихини бярпа етмяйи гаршыйа гойур.
5. Гядим щейван вя битки галыгларын вя йер цзяриндя цзви аляминин инкишафын
ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси.
6.
Йер
габыьында
файдалы
газынты
ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси (арашдырылмасы).

йатагларынын

йерляшмя

Тарихи эеолоэийа гядим эеоложи дюврлярдя йашамыш битки вя щейванлар
алямини юйрянян елмля - Палеонтолоэийа иля сых ялагядардыр. Палеонтолоэийа ады
цч йунан сюзцнцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: палео- гядим, онто- ъанлы,
логос- сюз вя йахуд елм демякдир.
Палеонтолоэийа елми, тябягяляр ичярисиндя галмыш щейван вя битки
галыгларына, изляриня ясасян гядим дюврлярдя йашамыш организмлярин
гурулушуну, тяснифатыны, щяйат шяраитлярини вя онларын йайылмасыны, еляъя дя Йер
цзяриндя цзви алямин инкишафы тарихини юйрянир. Цзви алямин инкишафы вя бу
инкишафын цмуми ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмяси щяля инди дя Тарихи
эеолоэийанын мцщцм вязифяси кими галыр.
Тарихи эеолоэийа мясяляляринин юйрянилмясиндя вя изащ едилмясиндя
палеонтолоэийа елминин ящямиййяти бюйцкдцр. Беля ки, сцхурларын нисби
йашларынын тяйини вя бир сыра башга мясялялярин изащы (физики-ъоьрафи шяраитин
бярпасы) дашлашмыш организм галыгларына (фосилляря) ясасланыр. Мцасир
бейнялхалг эеохроноложи бюлэц мящз палеонтоложи галыглар ясасында тяртиб
едилмишдир.
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Mövzu 3 (2 saat)
QƏDIM FIZIKI-COĞRAFI ŞƏRAITIN BƏRPASI ÜSULLARI

Fasiyalar və fasial analiz

Yer qabığının inkişaf tarixinin öyrənilməsi keçmiş geoloji əsrlərin fizikicoğrafi şəraitini bərpa etməklə müşaiyət olunmalıdır. Bu şəraiti bilməsək yer
qabığının inkişaf tarixini və faydalı qazıntıların əmələgəlməsinin şəraitini hərtərəfli
öyrənə bilmərik.
Fiziki-coğrafi şərait dedikdə iqlim, qurunun relyefı, fauna və floranın tərkibi,
su hövzələrinin xarakteri: dərinliyi, duzluluğu, temperaturu, su kütlələrinin hərəkəti
və s. nəzərə alınmalıdır.
Geoloji tarixin müxtəlif vaxtlarında yer səthinin müxtəlif sahələrində eyni
fiziki-coğrafi şərait mümkün olmayıb. Bunun nəticəsidir ki, çöküntülər də müxtəlif
olublar. Hər hansı bir ərazidə inkişafın hər hansı bir zaman kəsiyində mövcud olan
fiziki-coğrafi şərait, burada baş verən endogen və ekzogen proseslərdən asılı olaraq
yaranırdı, xüsusən endogen proseslər əhəmiyyətli rol oynayırdı.
Beləliklə, hər bir süxurun, və ya süxur qatının tərkibi onların əmələgəlməsinin
müəyyən şəraitdə baş verməsindən asılıdır. Dağ süxurları, xüsusən də onlarda
tapılan üzvi qalıqlar, keçmişdə mövcud olan fiziki-coğrafi şəraiti əks etdirən əsas
sənədlərdir.
Geoloji keçmişdə mövcud olan şərait və baş verən hadisələr haqda təsəvvür
əldə etmək üçün müasir şəraiti və hadisələri dərindən bilmək lazımdır.
Ç.Lyayell müasir təbiət hadisələrini geniş istifadə edərək Yerin keçmiş inkişaf
tarixi barədə mülahizələr yürüdüb. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, yer qabığının
inkişafı prosesində, bəzən elə təbii hadisələr olub ki, bu gün onlara analoji
hadisələr baş vermir. Buna görə də keçmiş və müasir hadisələrin birbaşa
müqayisəsi həmişə istənilən nəticəni vermir. Məsələn, geoloji keçmişdə əmələ
gələn dağ süxurlarının əksəriyyəti, hal-hazırda yaranmır. Dəmir-kvars tərkibli
cespilit yalnız kembriyəqədərki laylarda aşkar olunub (Krivoy-roq, Kursk maqnit
anomaliyası) və paleozoydan başlayaraq sonrakı zamanlarda yaranmış laylarda
olması məlum deyil. Üzvi aləmdə də belə müqayisələr çox vaxt düzgün nəticə
vermir. Məsələn paleozoyda dəniz zanbaqları adətən dayaz sularda yayılmışlar;
Onların müasir analoqları isə dənizin çox böyük dərinliklərində yayılıb. Bununla
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belə, müasir təbiət hadisələrinin və proseslərinin öyrənilməsi, uzaq keçmişdəki
hadisələri ümumiyyətlə izah etməyə imkan yaradır. Yer qabığının keçmiş tarixini
öyrənərkən, keçmişin dağ süxurlarını və faunalarını (qazıntı) tədqiq edən
müqayisəli-tarixi üsuldan istifadə olunur.
Keçmiş dövrlərin fiziki-coğrafi şarəitini bərpa etməklə məşğul olan elm
sahəsi paleocoğrafiya adlanır. Tarixi geologiya elmi paleocoğrafiyanın əsas
müddəalarından istifadə etməklə, yer qabığının ümumi inkişaf tarixini və
formalaşmasını bərpa edir.
Paleocoğrafi tədqiqatlarla, qədim quru sahələrinin relyefini, keçmişin
iqlimini, çay şəbəkəsinin yayılmasını, qədim su hövzələrinin xarakterini, üzvi
aləmin tərkibini və s. öyrənmək mümkündür.
Hal-hazırda paleocoğrafi tədqiqatların bir sıra üsulları tətbiq olunur. Biz isə
bu üsulların bəziləri barədə izahat verəcəyik. Məsələn, gillər süxur kimi müxtəlif
şəraitlərdə - dənizdə, quruda və s. yaranır. Lakin gillərin yaranması şəraitini
xarakterizə etməkdə əsas göstərici kimi onların tərkibində olan bəzi minerallar
qəbul olunur. Məsələn, gillərin tərkibində qlaukonit mineralının olması süxurun
yalnız dəniz şəraitində əmələgəlməsini göstərir. Bundan başqa, süxur qatı uzaq
məsafələrə uzanırsa, bu da süxurun dəniz şəraitində əmələ gəldiyini göstərir.
Müasir zamanda çöküntü toplanmanın şəraitini analiz etsək, belə bir
ardıcıllığı müşahidə edərik: dənizin sahilinə yaxın sahəsində kobuddənəli
çöküntülər, sahildən dənizin iç hissəsinə doğru uzaqlaşdıqca qumlar, lillər əmələ
gəlir. Bu fakt qədim süxurları analiz etdikdə də təsdiqlənir. Bununla belə, həm
müasir zamanda, həm də geoloji keçmişdə gillər müxtəlif dərinliklərdə əmələ gəlir.
Bəzi hallarda gillər hətta sahilə yaxın hissədə də çökür (titrəyişlərdən, axınlardan
qorunan körfəzlərdə). Əgər kobuddənəli qumların qatlarında nazik gil laycıqlarına
rast gəliriksə, deməli bu gillər dayaz sularda yaranıb.
Dəniz çöküntülərində dəmir və manqan oolitləri, fosforit jelvakları rast
olduqda, hesab olunur ki, bunlarla yanaşı toplanan çöküntülər dənizin dayaz
hissəsində əmələ gəlirlər.
Dağ süxurları qədim iqlimin yaxşı göstəriciləridir. Bunlar indikator-süxurlar
adlanır. Məsələn morenlər, tillitlər soyuq iqlimin; kömürlər, boksitlər, dəmir
fılizləri rütubətli (humid) iqlimin; halogenlər, duzlar, gips, anhidrid quru, isti
iqlimin (arid) göstəriciləridir.
Çökmə süxurların əmələ gəlmə şəraitinin əhəmiyyətli göstəricisi kimi, üzvi
qalıqlar mühüm rol oynayır, çünkü fauna və floranm nümayəndələri yalnız

Melikov Behruz

müəyyən bionomik zonalarda yayılırlar. Üzvi qalıqların tapılmadığı yerlərdə
keçmiş dövrlərin paleocoğrafık bərpası çox çətinləşir. Dəniz çöküntülərinin
yaranmasının mötəbər göstəricisi, onurğasızların çoxsaylı qalıqlarının tapılması
sayılır; çünki bunların nisbətən möhkəm skeletləri qazıntı tapıntısı şəklində yaxşı
saxlanılır. Kontinental tip süxurlarda adətən bitki qalıqları və onurğalıların
qalıqları tapılır. Dəniz orqanizmlərinin qalıqları əsasında, geoloji keçmişdə dəniz
suyunun temperaturu və duzluluğu müəyyən oluna bilər. Məsələn qədim çökmə
süxurların içində, rifyaradan mərcanların qalıqları tapıldıqda, bu çöküntülərin,
normal duzluluğa malik ilıq tropik dənizlərdə əmələgəlmələri nəzərdə tutulur. İlıq
dənizin olmasını, iri əhəngli çanaqları (qabıqları) olan qədim orqanizm qalıqlarının
tapılması da sübut edir.
Keçmişin fiziki-coğrafi şəraitini bərpa etmək məqsədilə hər hansı bir
orqanizm növündən istifadə etmək kifayət deyil, bunun üçün fauna və floranı
bütöv kompleks şəklində analiz etmək vacibdir. Yalnız belə yolla etibarlı nəticə
əldə etmək olar.
Kontinental çöküntülərdə quru florasının aşkar olunması, çöküntüəmələgəlmə
prosesinin, hansı iqlim şəraitində baş verməsini izah edə bilər. Məsələn daşlaşmış
ağac gövdələrində illik halqalar varsa, iqlimin mülayim olması, halqalar yoxsa
iqlimin isti subtropik və ya tropik olması nəzərdə tutulur.
Beləliklə, gördük ki, keçmişin fıziki-coğrafi şəraitini bərpa etmək üçün
hərtərəfli tədqiqatların aparılması vacibdir. İlk növbədə bu, paleontoloji
tədqiqatlara aiddir, çünki orqanizm qalıqları onların mövcud olma mühitinin vacib
göstəricisidir. Digər tərəfdən qədim orqanizmlərin qalıqlarından başqa,
tədqiqatçılar, həmçinin çöküntülərin bütün xarakterik əlamətlərini - yatım şəraiti,
mineraloji tərkib, layların uzanma məsafələri, laylaşma, ləpələrin izləri və s. nəzərə
almalıdırlar.
Qədim çöküntülərin əmələgəlmə şəraitini bərpa etmək məqsədi ilə onların
xarakter əlamətlərini istifadə edən üsul fasial analiz üsulu adlanır.
Fasiya analizi qədim çöküntülərin əmələ gəlmə şəraitlərinin bərpası üçün tətbiq
edilən müxtəlif üsulların məcmuu deməkdir.
Fasiya latınca zahiri görünüş, sima deməkdir. Bu termini geoloji ədəbiyyata
ilk dəfə 1669-cu ildə H.Steno gətirmişdir. O, bu terminlə Toskaniya kəsilişində
ayırdığı altı qalın çökmə süxur qatlarını adlandırmışdir. H.Steno fasiya terminini
qalın mürəkkəb quruluşlu çöküntü qatını göstərmək üçün tətbiq etmiş və ona
geoxronoloji məna vermişdir. 1838-ci ildə Qressli fasiya terminini dəqiqləşdirməyə
cəhd göstərmişdir. A.Qressliyə görə fasiya eyni yaşlı çöküntü qatında onun
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yayılması boyu gedən və müəyyən daimi qanuna tabe olan dəyişikliklərin (litoloji,
paleontoloji və s.) məcmuyudur.
Sonralar fasiya termini bir qədər də dəyişdirilmiş, ayrı-ayrı hallarda konkret
süxurlara (qumlu fasiya) və konkret şəraitə (şelf fasiyası) aid edilmişdir.
Fasiya dedikdə, bütün inkişafı boyu eyni petroqrafik tərkibə malik olan və
eyni tərkibli orqanizm qalıqları saxlayan qat (təbəqə) və ya qatın bir hissəsi
nəzərdə tutulur.
Hal-hazırda fasiya anlayışı çöküntü toplanma şəraitinin maddi ifadəsi kimi
geniş yayılmışdır.
Fasiya anlayışı ümumiyyətlə deyil, konkret stratiqrafik horizontun
hüdudunda başa düşülməlidir. Stratiqrafik horizontun böyüklüyü fasiyanın həcmini
müəyyən edir.
Fasiya müəyyən fiziki-coğrafi şəraitdə yaranan və tərkibinə görə
qonşuluqdakı eyni yaşlı çöküntülərdən fərqlənən müəyyən litoloji tərkibə malik
çöküntülər kompleksidir.
Müasir və qazıntı (qədim) fasiyalar vardır. Müasir fasiyalar bu və ya digər
əyalətin fiziki-coğrafi şəraitidir ki, onlar çöküntülərin və həmin əyalətdə mövcud
olan orqanizmlərin xarakterini müəyyən edirlər.
Qazıntı (qədim) fasiyalarını öyrənmək və onları düzgün dərk etmək üçün
müasir fasiyaların əhəmiyyəti böyükdür; belə ki, müasir fasiyada çöküntülərin həm
tərkibini, həm də əmələ gəlmə şəraitlərini mükəmməl şəkildə tədqiq etmək
mümkündür.
Müasir fasiyaları öyrənərkən alınan məlumatlardan geoloji keçmişdə baş
vermiş prosesləri aydınlaşdırmaqda istifadə etmək mümkündür. Lakin bu
məlumatların istifadəsində təbiətin fasiləsiz inkişafı və dəyişilmələri nəzərə
alınmalıdır.
Fasiyaların öyrənilməsi müxtəlif çökmə süxurlar qatının geoloji yaşını
düzgün qiymətləndirməyə imkan verir və bu isə özlüyündə, həmin yaşlı çöküntülər
ilə əlaqədar olan faydalı qazıntıların axtarışı işinə düzgün istiqamət verir.
Fasiyaların təsnifində fiziki-coğrafi şərait mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Fikizi-coğrafi şəraitdən asılı olaraq çökmə süxurlarda üç tip fasiyalar
ayırırlar:
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1) dəniz fasiyaları;
2) kontinental fasiyalar
3) laqun fasiyalar (dəniz fasiyasından kontinental fasiyaya keçid).
Hər fasiya tipi bir neçə qrupa, onlar isə daha kiçik bölgülərə ayrılır.
Dəniz fasiyaları. Geoloji yaşlarından asılı olmayaraq çökmə süxurlar
arasında ən geniş yayılanı dəniz fasiyalarıdır.
Dəniz fasiyaları müxtəlif çöküntülərdən ibarətdir: terriqen (qumlu, gili və s.),
hemogen (karbonatlı, silisiumlu), orqanogen (detritus əhəng daşları, balıqqulaqlı
əhəng daşları və s.), vulkanogen (sualtı vulkanizm nəticəsində əmələ gəlir).
Dəniz fasiyaları, başlıca olaraq, dənizin dərinliyini müəyyən edir; belə ki,
dərinlikdən asılı olaraq, çöküntü –toplanmaya və üzvi aləmin tərkibinə təsir
göstərən fiziki-coğrafi şəraitin xarakteri dəyişilir.
Hövzənin dərinliyindən asılı olaraq dəniz fasiyaları dörd qrupa ayırılır:
a) sahilyanı yaxud litoral fasiyalar;
b) dayazdəniz yaxud nerit fasiyaları;
v) orta dərinliklər fasiyası yaxud batial fasiyalar
q) dərin dəniz yaxud abissal fasiyalar.
Hər fasiya qrupu bir neçə fasiyadan ibarətdir.
Litoral fasiya üçün kobuddənəli süxurlar - çaydaşı, konqlomeratlar,
kobuddənəli qumdaşları xarakterikdir. Burada narın qumlar və gillər çox cüzidir,
lakin balıqqulağı qazıntılarından ibarət orqanogen çöküntülər də geniş yayılmışdır.
Nerit fasiyası həm terrigen (qumlar, alevritlər), həm də orqanogen
(əhəngdaşları, dolomitlər) fasiyalar ilə səciyyələnir. Karbonatlı süxurlar əsasən ilıq
sulu dənizlərdə çökürlər. Burada həm də kimyəvi yolla əmələ gələn süxurlar boksitlər, fosforitlər, dəmir filizi, manqan filizi yayılmışlar. Burada qlaukonit
qarışığı da xarakterikdir.
Batial fasiyalarda əsasən gilli çöküntülər yayılıblar; bunlarda əhəngli və ya
silisiumlu qarışıqlar olur ki, plankton orqanizmlərin qabıqlarından əmələ gəliblər.
Abissal fasiyalarda (zonada) çox qədim süxurlar az xarakterikdir; əsasən bəzi
silisiumlu və əhəngli süxurlar yayıhblar ki, bunlar radiolyariyalı, qlobigerinalı
lillərin analoqları sayılır.
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Kontinental fasiyalar - dəniz fasiyalarından fərqli olaraq keçmiş geoloji
dövrlərin quru fasiyaları pis saxlanılmışdır. Kontinental çöküntülərin əsas kütləsi,
Yerin geoloji tarixinin daha cavan dövrlərinə aid edilir.
Kontinental fasiyalar çox müxtalif və dəyişkəndirlər. Bu dəyişilməni həm
məkan, həm də zamanca (şaquli kəsilişdə) izləmək mümkündür.
Kontinental fasiyaların yaranma və toplanma prosesində su, hava və qismən
də buz mühüm rol oynayır.
Əgər kontinental fasiyalar oksidləşmə mühiti şəraitində əmələ gəlirlərsə, bu
şərait, müxtəlif oksid birləşmələrinin geniş yayılmasına səbəb olur; xüsusilə dəmir
oksidi hakim rol oynayır. Dəmir oksidi birləşmələri kontinental süxurlara qırmızı
rəng verir; müəyyən şəraitdə dəmir oksidi birləşmələri böyük yığımlar təşkil
edərək sənaye əhəmiyyətli yatağın əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Əgər kontinental çöküntüləri içərisində paleontoloji qalıqlara rast gəlinirsə,
bu onların həmişə quruda yaxud şirinsu şəraitində yaşadıqlarını göstərir.
Kontinental çöküntülərin əmələgəlmə şəraitləri əsasən üç amillə müəyyən edilir;
1) iqlim; 2) çöküntü-toplanma mühitinin dinamik şəraiti; 3) çöküntütoplanma
sahəsinin relyefi
H.M.Straxova görə kontinental fasiyalar aşağıdakı qruplara bölünür:
1) Nəmli iqlimə (humuslu) malik düzənliklərin fasial kompleksi;
2) Quru iqlimə (arid) malik düzənliklərin fasial kompleksi;
3) Həm nəmli və həm də quraqlıq iqlimə malik dağarası fasial
kompleksi;
4) Qitə buzlaşmaları rayonlarının fasial kompleksi.
Kontinental fasiya iki qrupa bölünür: 1) Su mühitində yaranan fasiya; 2)
bilavasitə quruda yaranan fasiya.
Birinci qrupa çay, göl və bataqlıq çöküntüləri aiddir. Bu fasiya üçün qumlar,
bəzən gillər xarakterikdir. Çay qumları adətən çəpinə laylaşırlar. Şirin sulu
göllərdə bitki qalıqları yığılır ki, bunlar sonradan kömürə çevrilirlər. Bataqhqlar
üçün torf çöküntüləri səciyyəvidir. Duzlu sulu hövzələrdə gil və qum çöküntüləri,
gips, halit, soda laycıqları ilə növbələşir.
Quruda yaranmış fasiyalar həm tərkibcə, həm də mənşəyinə görə müxtəlif
olurlar: elyuvial, delyuvial, eol, buzlaq və s.. Bunların bəziləri qədim süxurların
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laylarında da yaxşı təmsil olunurlar: iri ölçülü (valun) gilcələr, flyuvioqlyasial
qumlar, qədim aşınma qabıqlarını təşkil edən elyuviy. Quru iqlim sahələri üçün
qırmızı rəngli qumlu-gilli çöküntülər xarakter sayılırlar.
Ən geniş yayılan kontinental fasiyalara aşağıdakılar aiddir: Çay fasiaları,
Şirinsulu göllər və bataqlıqlar fasiyası, Buzlaq əyalətlərin fasiyaları, Səhra
fasiyaları, Dağətəyi fasiyaları, Aşınma qabığı.
Laqun fasiyaları dənizdən quruya keçid sahələrdə yaranıblar. Bəzi qədim
laqunlar geniş əraziləri əhatə edirdi, ona görə də laqun fasiyalar bir çox qədim
laylar üçün xarakterikdir. Bu fasiyalar, adətən, qeyri-normal duzluluğa malik sulu
hövzələrdə yaranır və iki qrupa ayrılır: 1) Rütubətli iqlim şəraitində yaranan, suları
şirinləşmiş hövzələrdə formalaşan fasiyalar; 2) Quru iqlim şəraitində formalaşan,
suyu duzlu hövzələrin fasiyaları.
Hər iki fasiya qrupu üçün qumlu-gilli çöküntülərin geniş yayılması xarakter
cəhətdir. Hövzələrdəki suyun qeyri-normal duzluluğa malik olması nəticəsində
orqanizmlərin növ tərkibi azsaylıdır. Aşkar olunan fauna qalıqlarının qabıqlarının
divarlarının nazik olması xarakterikdir. Burada mövcud olan əhəngayıran
orqanizmlər karbonatlı çöküntülər üçün süxur əmələgəlmə rolu oynayırdılar:
əhəngdaşları, dolomitlər, mergellər, əhəngli gillər və s. süxurlar buna misal ola
bilər.Suları duzlu olan hövzələrin fasiyaları, adətən, daş duz, gips, digər duzlar və
bəzən neftsaxlayan terrigen çöküntülərdən ibarət olur. Şirin sulu hövzələrin
fasiyaları, kömürdaşıyıcı çöküntülərdən (kömür, sahilə yaxın bataqlıqların
torfundan yaranır) təşkil olunur
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Mövzu 4 (2 saat) YER QABIĞININ TEKTONİK HƏRƏKƏTLƏRİ
YER QABIĞININ ƏSAS STRUKTURLARI

Yer qabığının tektonik hərəkətlərinin əsas tipləri
Yer qabığını təşkil edən tektonik strukturlar olduqca müxtəlifdir. Bu
müxtəlifliyin səbəbi tektonik hərəkətlərin müxtəlif xarakterə və müxtəlif
intensivliyə malik olmasıdır. Odur ki, tektonik hərəkətlərin təsnifatı geostruktur
formalara əsasən verilir.
Tektonik strukturlar Yer qabığında maddələrin hərəkəti nəticəsində əmələ
gəlir. Maddələri hərəkətə gətirən və Yer qabığının quruluşunu dəyişdirən
proseslərə isə tektonik hərəkətlər deyilir.
Tektonik hərəkətlər nəticəsində onların xarakterinə uyğun müxtəlif
geostruktur formalar yaranır. Bu hərəkətlərin bəzi tipləri Yer qabığında böyük
qalxım və çökəkliklər, kiçik qırışıqlı strukturlar, bəziləri isə tektonik qırılmalar
əmələ gətirir. Tektonik hərəkətləri doğuran səbəblər kifayət dərəcədə
öyrənilmədiyi üçün onların genetik təsnifatı hələlik işlənib hazırlanmamışdır.
XIX əsrin axırında Amerika geoloqu Q.K.Hilbert tektonik hərəkətləri iki əsas
tipə ayırmağı təklif etmişdir: 1) epeyrogenik, yaxud kontinentləri (qitələri) yaradan
hərəkətlər; 2) orogenik, yaxud dağları əmələ gətirən hərəkətlər. Hilbertin bu
terminləri sonralar məşhur alman tektonisti H.Ştille tərəfindən bir qədər
dəqiqləşdirilmişdir.
H.Ştilleyə görə epeyrogenez nəticəsində yer səthinin geniş sahələri dəniz
transqressiyaları və reqressiyaları ilə müşayiət edilən yavaş (tədrici0 və
uzunmüddətli qalxma və əyilmə proseslərinə məruz qalır və onların strukturlarında
elə bir mühüm dəyişiklik baş vermir. Orogenez isə nisbətən məhdud sahələrdə
vaxtaşırı təzahür edən, qısamüdhdətli intensiv hərəkətlərdir. Bu hərəkətlər
nəticəsində həmin sahələrin strukturları dəyişir və dağlıq relyef yaranır.
Tektonik hərəkətlərin bu cür təsnif edilməsi geotektonikanın indiki inkişaf
fonunda xeyli bəsit görünür. Tektoni hərəkətlər, adətən, müxtəlif istiqamətdə təsir
göstərir və heç bir zaman müstəqil halda qeyd olunmur. Yer qabığının şaquli
istiqamətdə hərəkəti başqa istiqamətlərdə təsir göstərən hərəkətlər doğurur.
M.M.Tetyayev və V.V.Belousov tektonik hərəkətləri rəqsi, qırışıq əmələ
gətirən, qırılmalara səbəb olan hərəkətlərə ayırırlar.
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Bu hərəkətlərlə yanaşı maqmatizm hadisələrinin törətdiyi hərəkətlər də qeyd
olunur.
R ə q s i h ə r ə k ə t l ə r. Bu hərəkətlər şaquli tektonik hərəkətlərdir.
V.V.Belousova görə onların fəaliyyəti nəticəsində Yer qabığı bir yerdə qalxır,
digər yerdə isə çökür. Rəqsi hərəkətlər üçün səciyyəvi olan cəhət onların müəyyən
geoloji vaxt ərzində eyni bir sahəni gah yuxarı, gah da aşağı istiqamətdə hərəkətə
(rəqsə) gətirməsidir. Məhz buna görə də həmin hərəkətlərə rəqsi hərəkətlər adı
verilmişdir.
M.M.Tetyayev və V.V.Belousovun təsnifatından fərqli olaraq, R.Y.Xain
aşağıdakı fikri söyləmişdir. O, şaquli tektonik hərəkətləri rəqsi və dalğalı
hərəkətlər kimi iki müstəqil tipə ayırır. Rəqsi hərəkətlərə o, planetar miqyasda
fəaliyyət göstərən hərəkətləri aid edir. Onun fikrincə. rəqsmi hərəkətlər Yer
qabığını təşkil edən süxur qatlarını deformasiya etmir. Bu hərəkətlər qitələrin və
okeanların hündürlük qiymətlərini dəyişir, transqressiya və reqressiyalar yaradır,
bu isə kəsilişdə süxur qatlarının tərkib və ardıcıllığının dəyişikliyinə səbəb olur.
V.Y.Xainə görə rəqsi hərəkətlər geosinklinal əyalətlərdə, həm də platformalara
daxil olan ərazilərə eyni vaxtda, eyni xarakterdə təzahür edir.
V.Y.Xainə görə Yer qabığında böyük qalxımların və çökəkliklərin meydana
gəlməsinə səbəb dalğalı tektonik hərəkətlərdir. Rəqsi hərəkətlərdən fərqli olaraq,
dalğalı hərəkətlər süxur qatlarını deformasiyaya uğradır, həmin hərəkətlərin əmələ
gətirdiyi geostruktur formalar uzun geoloji dövr ərzində öz hərəkət istiqamətini
dəyişmir. Bununla yanaşı, rəqsi hərəkətlər kimi dalğalı hərəkətlər də çevrilmə
xarakterinə malikdir, lakin bu çevrilmələr çox böyük geoloji dövr keçdikdən sonra
baş verir.
Dalğalı hərəkətlərin çevrilməsi dedikdə, onların əmələ gətirdiyi geostruktur
formaların (qalxımların və çökəkliklərin) geoloji vaxt dövründə bir-birlərini əvəz
etməsi nəzərdə tutulur.
Tektonik hərəkətlərin Yer qabığında yaratdığı çökəkliklərin və qalxımların
meydanagəlmə mexanizmi bir növ dəniz dalğalarının yaranma mexanizmini
xatırladır.
Ümumiyyətlə, yuxarıda göstərdiyimiz tektonik hərəkət tipləri heç zaman
özünü müstəqil halda biruzə vermir, bunlar birlikdə fəaliyyət göstərir.
Q ı r ı ş ı q ə m ə l ə g ə t i r ə n h ə r ə k ə t l ə r. Qırışıq əmələ gətirən
tektonik hərəkətlər nəticəsində Yer qabığının süxur qatları plastik deformasiyaya
uğrayır və qırışır. Rəqsi və dalğalı hərəkətlərdən fərqli olaraq qırışıq əmələ gətirən
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hərəkətlər nəticəsində qırışmış qatlar bir daha çevrilə bilmir; onlar ya get-gedə
mürəkkəbləşir, yaxud da öz inkişafını dayandırır. Başqa sözlə desək, əmələ gəlmiş
antiklinal qırışıq öz inkişafının sonrakı mərhələlərində artıq sinklinal qırışıq
formasına keçə bilməyib ancaq mürəkkəbləşə bilər. Digər tərəfdən qırışıq əmələ
gətirən hərəkətləri fərqləndirən cəhət onların həm sahə və həm də vaxt etibarı ilə
məhdud xarakter daşımasıdır. Yer qabığında qırışıqəmələgəlmə ayrı-ayrı sahələrdə
müxtəlif geoloji dövrlərdə baş verir. Qırışıqəmələgəlmə prosesində qatları təşkil
edən maddələr tangensial istiqamətdə plastik yerdəyişməyə məruz qalır.
Dalğalı tektonik hərəkətlərin yaratdığı geostruktur formalar qırışıqlıq
nəticəsində əmələ gələn strukturlardan kəskin fərqlənir. Dalğalı hərəkətlərin
yaratdığı strukturlar böyük radiuslu olur və Yerin daha dərin qatlarını əhatə edir.
Qırışıqlıq nəticəsində meydana gələn strukturlar isə əksinə, dayaz strukturlardır.
Bunları təşkil edən qatların fiziki-mexaniki xassələri müxtəlif stratiqrafik
səviyyələrdə dəyişə bilir. Bu da strukturlarda disharmoniklik yaradır.
Q ı r ı l m a l a r a s ə b ə b o l a n h ə r ə k ə t l ə r. Bu tip tektonik
hərəkətlərin Yer qabığında sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsi geoloqların
əksəriyyəti tərəfindən inkar edilir. Belə hesab olunur ki, qırılmalara səbəb olan
xüsusi hərəkət növü yoxdur. V.Y.Xainə görə qalxımları və çökəklikləri
mürəkkəbləşdirən yerdəyişən qırılmalar bu strukturları əmələ gətirən hərəkətlərin
intensivliyi arasındakı kəskin fərqin nəticəsində yaranır.
Genetik baxımdan qırılma hərəkətləri tamamilə başqa bir şəraitdə meydana
gəlir. Bu cür qırılmalar deformasiya şəraitində süxur qatlarının plastiklik hüdudu
sona çatdıqda əmələ gəlir. Deməli, belə şəraitdə qırılmalar güclənməkdə olan
tangensial hərəkətlərin nəticəsidir.
Beləliklə, çox ehtimal ki, Yer qabığında qırılmalara səbəb olan xüsusi sərbəst
tektonik hərəkət tipii yoxdur; bunlar ya dalğalı, ya da qırışıq əmələ gətirən tektonik
hərəkətlər nəticəsində yaranır. Lakin geoloji ədəbiyyatda qırılmaları əmələ gətirən
hərəkətlərə ayrıca olaraq baxılır. Yer qabığında elə hərəkətlər vardır ki, onlar ancaq
qırılmaların yaranması ilə nəticələnir.
Ümumiyyətlə, yuxarıda göstərilən tektonik hərəkət tipləri ayrı-ayrılıqda deyil,
qanunauyğun ardıcıllıqla birlikdə müxtəlif intensivlikdə təsir göstərir. Geosinklinal
sahələrdə tektonik hərəkətlərin bütün tipləri intensiv şəkildə, platformalarda isə
nisbətən zəif təzahür edir.
Tektonik hərəkətlər yer qabığı inkişafının bütün mərhələlərində fəaliyyətdə
olmuş elə müasir epoxanın özündə də, bu gün də fəaliyyətdədir.
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M a q m a t i z m, tektonik hərəkətlər sırasında xüsusi yer tutur. Maqmatik
kütlələr maqmanın ətraf süxurlarla təsiri şəraitində əmələ gəlir, Yer qabığının
quruluşunu pozur, struktur formalar yaradır (bu cəhət onları Yer qabığında baş
verən tektonik hərəkətlərə yaxınlaşdırır). Maqmatizm eyni zamanda kimyəvi bir
proses olması onu mexaniki hadisə kimi baxılan tektonik proseslərdən uzaqlaşdırır.
Maqmatizmi tektonik proseslərdən ayırmaq düzgün deyildir, çünki Yer
qabığında baş verən tektonik hərəkətlərlə maqmatik hərəkətlər arasında sıx əlaqə
vardır. Maqmatik proseslərə tektonik hərəkətləri doğuran bir amil kimi
baxılmalıdır.
V.V.Belousov maqmatizmi Yer qabığında baş verən tektonik hərəkətlər və
Yerin inkişafı ilə əlaqələndirir və belə hesab edir ki, maqmatik hadisələr sözün əsl
mənasında mexaniki proses sayılan tektonik hərəkətlər ilə Yerin dərinliklərində baş
verən və bizə az məlum olan fiziki-kimyəvi proseslər arasında keçid vəziyyət tutur.
Buna görə də sonrakı təsnifatlarında V.V.Belousov haqlı olaraq maqmatizm
prosesinə tektonik hərəkətlərin müstəqil bir tipi kimi baxmır.
Yuxarıda adları çəkilən tektonik hərəkətlər içərisində rəqsi və dalğalı
hərəkətlər geotektogenezin əsas forması sayılır.
Tektonik hərəkətlər Yer qabığının inkişafının bütün mərhələlərində fəaliyyət
göstərmişdir. Qədim geoloji dövrlərdə olduğu kimi, müasir epoxada da tektonik
hərəkətlər baş verir.

Yer qabığının əsas struktur elementləri

Yerdə əsas xüsusiyyətlərinə görə kəskin fərqlənən strukturlar mövcuddur materiklər və okeanlar. Bunlar birinci dərəcəli tektonik strukturlar adlandırırlar.
Bunların quruluşunda iştirak edən layların həm tərkibi, həm də qalınlıqları xeyli
fərqlidir. Çox güman ki, bunların altında yerləşən üst mantiyanın da xüsusiyyətləri
fərqlidir. Materiklərin quruluşunda yer qabığının hər üç layı - çökmə, qranit-qneys
və bazalt - iştirak edir. Bunların təxmini qalınlıqları 15-40 km arasında dəyişir,
lakin cavan dağların inkişaf etdikləri rayonlarda daha artıqdır - 50-80 km.
Okeanların altında yer qabığı çökmə və bazalt laylarından ibarətdir: bunların
ümumi qalınlığı 4 km-dən 15-20 km qədərdir.
Yer qabığının quruluşunda müəyyən asimmetriya mövcuddur. "Atlantik
seqment" materik təbiətlidir və onun quruluşunda iştirak edən qırışıqlıq strukturları
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yaşına görə daha qədimdir. "Sakit okean seqmenti" - okeanik təbiətlidir və onu
əhatə edən qırışıqlıq strukturları daha cavandırlar. Yer qabığının bu iki seqmenti
arasındakı kəskin fərqlər Yerin tektonik inkişafına səbəb olmuşdur.
Yer qabığının kontinental hissəsi tektonik rejimi bir-birinə əks olan iki əsas
tip strukturlara ayrılır. Bunlardan birinci tip strukturlar geosinklinallar, ikinci tip
strukturlar isə platformalar adlanır.
G e o s i n k l i n a l l a r, yer qabığının son dərəcə mütəhərrik mobil zonaları
olub ardıcıl inkişaf prosesində qırışıqlıq sistemlərə çevrilir.
P l a t f o r m a l a r isə, yer qabığının az mütəhərrikliyə malik, davamlı, stabil
sahələridir. Bu strukturlardan hər biri ayrılıqda yalnız özünəməxsus olan çökmə və
maqmatik formasiyalarla, xüsusən tektonik formalarla və müəyyən kompleks
faydalı qazıntılarla səciyyələnir.

Geosinklinallar və qırışıqlıq əyalətlər
Geosinklinalın müasir təyini. Geosinklinal Yer qabığının ən mütəhərrik
Mobil sahələridir. Bu mütəhərrik Mobil sahələri səciyyələndirən özünəməxsus
əlamətlər aşağıdakılardır:
1) çöküntülərin böyük qalınlığa çatması; 2) maqmatik proseslərin çox
müxtəlifliyi və böyük gərginliyi; 3) regional metamorfizmin intensiv təzahürü (çox
güman ki, regional metamorfizm geosinklinal əyalətlərin ən səciyyəvi əlamətidir);
4) strukturların uzanmalarına perpendikulyar istiqamətdə çöküntülərin kəskin fasial
dəyişkənliyə məruz qalmaları; 5) intensiv qırışıqlıq; 6) şaquli rəqsi hərəkətlərin
böyük miqyasda kəskin təzahürü.
Maqmatizmin inkişaf dərəcəsinə görə iki tip geosinklinal zona ayrılır. Birinci
tip geosinklinal zonalar - evgeosinklinallar ("vulkanik" geosinklinallar), ikinci tip
geosinklinal zonalar isə - miogeosinklinallar ("qeyri-vulkanik" geosinklinallar)
adlanır.
Evgeosinklinallar, adətən, geosinklinal əyalətlərin daxili hissələrində
yerləşir. Onlar geosinklinalların təkamülünün başlanğıc mərhələlərində yaranır.
Ümumi geosinklinalların qapanma prosesi birinci növbədə evgeosinklinal
zonalarda başlanır.
Evgeosinklinal zonalar üçün aşağıdakı ardıcıl formasiyalar səciyyəvidir: 1)
spilito-keratofir (ofiolit, silisli-vulkanogen); 2) qrauvak; 3) liparit-datsit; 4) molass
formasiyaları.
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Bu zonalar üçün həmçinin maqmatizmin təzahürünün bütün mərhələləri,
şiddətli qırışıqlıq və eləcə də şiddətli metamorfizm səciyyəvidir.
Evgeosinklinal zonaların tektonotipi kimi Şərqi Uralı, kiçik Qafqazı və s.
göstərmək olar.
Miogeosinklinallar isə ümumi geosinklinalların kənar (ucqar) hissələrində
yerləşir. Miogeosinklinal zonalar geosinklinalların təkamülünün müxtəlif
mərhələlərində yaranır. Ümumi geosinklinal əyalətin qapanması (bağlanması)
prosesi miogeosinklinal zonalarda başa çatır. Bu zonalar üçün ardıcıl şəkildə şist,
fliş və molass formasiyaları səciyyəvidir. Maqmatizm çox zəifdir, bəzən də
tamamilə təzahür etmir. Miogeosinklinal zonalarda həmçinin qırışıqlıq sadədir, çox
zaman qırışıqlığın qravitasion formaları təzahür edir; metamorfizm zəifdir.
Miogeosinklinal zonaların tektonotipi kimi Qərbi Uralı, Böyük Qafqazı, Şərqi
Karpatların fliş zonasını və s. göstərmək olar.
Bu zonalardan əlavə Rusiya ərazisində bir çox zonalar ayrılır ki, onlar həm
evgeosinklinal və həm də miogeosinklinal zonalara xas olan əlamətlər ilə
səciyyələnir. Ümumiyyətlə, Mezazoy qırışıqlıq əyalətləri, görünür, bu tipdə inkişaf
etmişdir (Verxoyan - Çukot, Monqol - Oxot, Sixote - Alin qırışıqlıq əyalətləri).
Geosinklinalların inkişafı. Tektonik inkişaf prosesində geosinklinal intensiv
enən çoxlu daxili zonalara (daxili geosinklinallara) və qalxmalara
(geoantiklinallara) parçalanır.
Geosinklinalların inkişafında iki böyük mərhələ ayrılır: bunlardan biri baş
(əsas) və ya sözün əsl mənasında geosinklinal mərhələdir, ikincisi isə son
(tamamlayıcı), yaxud orogen mərhələdir.
Birinci mərhələ güclü enmə proseslərinin üstünlüyü ilə səciyyələnir; bu
zaman geosinklinal getdikcə dərinləşən dəniz hövzəsi olub, böyük qalınlığa (15-20
km) çatan effuziv-çökmə qatların toplanma zonasını təşkil edir. Effuziv spilitokeratofir formasiyasının yaranması ilə ultrəsas və qabbroid intruziyaların
formalaşması paragenetik əlaqədardır.
Geosinklinalın inkişafının ikinci mərhələsi qalxma proseslərinin üstünlüyü ilə
səciyyələnir. Buna görə də dəniz geri çəkilir və geosinklinalın yerində adalar
arxipelaqı (qrupu) əmələ gəlir. Sonralar həmin arxipelaq çox böyük qayalıq quru
sahələrə çevrilir. Eyni zamanda qırışıqlıq fazalarının təzahürü və maqmatik
fəaliyyət nəticəsində əvvəldən yığılmış süxurlar qırışıqlar əmələ gətirir və onlar
qranit intruziyaları ilə yarılır.
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Təzahür edən tektonik hərəkətlər nəticəsində süxurlar öz plastikliyini itirərək
çatlayır və yaranan çatlar üzrə maqma yuxarılara qalxır, yaxud yer səthinə axır.
Güclü tektonik hərəkətlər və maqmatizm geokimyəvi proseslərlə müşayiət
edilir ki, bu da əsasən filiz yataqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Beləliklə, tektonik fazaların şiddətli təzahür etdiyi ikinci mərhələdə (orogen
mərhələdə) geosinklinalın yerində qırışıqlıq əyalət yaranır, ərazi tədricən dənizdən
azad olur, çox fəal denudasiya və eroziya proseslərinə məruz qalır. Eyni zamanda
bu sahə keçmiş tektonik fəallığını itirir. Orogen mərhələdə yaranan dağ
silsilələrinin pozulmasından və aşınmasından sonra yer qabığının bu sahəsi
tədricən platformaya çevrilir. Belə hesab edirlər ki, geosinklinal inkişaf prosesində
qranit-metamorfik təbəqə yaranır (formalaşır). Okean qabığı yerində kontinental
(materik) yer qabığı əmələ gəlir.
Tamalayıcı qırışıqlıq ilə əlaqədar olan ən başlıca geoloji hadisələr - Arxeylə
erkən Proterozoyun sərhədində (Belomor qırışıqlığı), üst Proterozoyun axırında
(Baykal qırışıqlığı), Orta Kembrinin sonunda (Salair qırışıqlığı), Ordovik dövründə
(Kaledon qırışıqlığı), Karbon-Perm zamanında (Hersin qırışıqlığı), Mezozoy
erasının ikinci yarısında (Mezozoy qırışıqlığı), Neogenin sonu - Dördüncü dövrdə
(Alp qırışıqlığı) baş vermişdir.
Yer qabığının ən davamlı və ən massiv sahələri - qədim platformalar ilk dəfə
Kembridən qədim zamanda yaranmışdır. Qədim platformalar yarandıqdan sonra
isə onların aralarında mütəhərrikliyini saxlamış geosinklinal sahələr yerləşmişdir
ki, bunlar da öz inkişafını sonrakı geoloji dövrlərdə də davam etdirmişlər. Həmin
geosinklinal əyalətlər aşağıdakılardır: Ural - Tyan-Şan, Monqol - Oxot, Verxoyan Çukot, Appalaç, Qrampian, Kordilyer (yaxud Şərqi Sakit Okean), Qərbi Sakit
okean, Aralıq dənizi, Avstraliya geosinklinal əyalətləri.
Həmin geosinklinal əyalətlərdən çoxu müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif
miqyaslarda Paleozoy, Mezozoy, Kaynazoy eraları ərzində qırışıqlıq dağlıq
sistemlərə, sonra isə cavan platformalara keçmişdir. Geosinklinal əyalətin
tamamilə qırışıqlıq dağlıq ölkəyə və sonralar platformaya çevrilməsi bəzən bir,
bəzən isə bir neçə qırışıqlıq epoxası ərzində baş vermişdir.
Proterozoy erasının ortalarından başlayaraq təqribən 1.5 milyard il ərzində
geosinklinal əyalətlərin sahəsi tədricən azalır, bunların hesabına isə platformaların
sahəsi getdikcə artır.
Qırışıqlığın yaşı. Tektonist geoloqların dediyi kimi, qırışıqlığın yaşı, adətən,
axırıncı geosinklinal tip intensiv hərəkətlərin təzahur vaxtı ilə müəyyən edilir.
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Başqa sözlə desək, bu yaş həmin ərazinin geosinklinal inkişaf dövrü ilə platforma
inkişaf dövrü arasındakı vaxta görə müəyyən olunur.
Şərqi Avropa və Sibir platformaların geoloji tarixində və mövcud olan
strukturların inkişafında belə dönüş anları Kembriyə qədər zamanda (Arxey və
Proterozoy qırışıqlıq epoxaları), Rifeyin sonunda - Kembrinin əvvəlində (Baykal
qırışıqlıq epoxası), üst Silurda (Kaledon qırışıqlıq epoxası), Karbon-Perm
dövrlərində (Hersin qırışıqlıq epoxası), Mezozoy erasının ikinci yarısında
(Mezozoy qırışıqlığı), Neogenin axırında - Dördüncü dövrdə (Alp qırışıqlığı) baş
vermişdir.
Dərinlik quruluşu. Alp qırışıqlığı əyalətlərində və həmçinin cavan tektonik
hərəkətlərə məruz qalan regionlarda "qranit" qatının qalınlığı 50 km-ə çatır (böyük
qalınlıqdır), burada "bazalt" qatının da qalınlığı həmçinin artır (20-30 km-ə çatır).
Beləliklə, cavan qırışıqlıq regionlarda, yəni cavan dağlıq rayonlarda yer qabığının
qalınlaşması müşahidə edilir. Bu qalınlaşma "dağların köklərinin" əmələ gəlməsinə
gətirib çıxarır.
Meqantiklinoriumların ox hissələrindən kənara və dağarası çökəkliklərə tərəf
"qranit" qatının qalınlığı müntəzəm şəkildə azalır. Qırışıqlıq əyalətlərində Konrad1
və Moxoroviçiç2 səthləri praktiki olaraq "əl çatmayan" dərinliklərdə yerləşdiyinə
görə relyefin səthi ilə Konrad və Moxoroviçiç səthlərinin morfologiyası arasında
adətən əks nisbət (əlaqə) müşahidə edilir.

Qırışıqlıq əyalətlərinin struktur elementləri

Qırışıqlıq əyalətlərinin başlıca strutur elementləri, adətən, antiklinoriumlar və
sinklinoriumlardır. Bunlar bəzən qruplaşaraq antiklinal və sinklinal zonaları əmələ
gətirir.
Qırışıqlıq əyalət daxilində yerləşən və bir sıra antiklinoriumlardan və
sinklinoriumlardan təşkil olunmuş antiklinal formalı böyük qırışıqlıq struktur m e q
a n t i k l i n o r i u m; sinklinal formalı böyük qırışıqlıq struktur isə m e q a s i n k l
i n o r i u m adlanır. Meqantiklinoriumlara misal Uralı, Böyük və Kiçik Qafqazı
göstərmək olar. Rioni-Kür, yaxud Zaqafqaziya dağarası çökəklik isə
1
2

Конрад сятщи (сярщяди) "гранит" вя "базалт" тябягяляри арасындакы шярти сярщяддир.
Мохоровичич сятщи (сярщядди) - Йер габыьы иля мантийа арасындакы шярти сярщяддир.
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meqasinklinoriuma misal ola bilər.
Bəzi geosinklinal əyalətlərin daxilində "bərk" (möhkəm) massivlər ayrılır ki,
bunlar da daha qədim qırışıqlıqların qalıqları olub, sonrakı qırışıqlıq hərəkətlərinə
məruz qalmamışdır. Belə sahələrə geoloji ədəbiyyatda "aralıq massivlər" deyilir.
Aralıq massivlərin hüdudunda geosinklinal formasiyaların kəsilişi ya azalmışdır
(qısalmışdır), yaxud da platforma formasiyaları ilə əvəz olunmuşdur. Sonuncular
aralıq massivlərin zəif dislokasiyaya uğramış örtüyünü əmələ gətirir. Aralıq
massivlər həddindən artıq bərk olduqlarından sanki dayaq (dirək) rolunu oynamış
və sonrakı qırışıqlıqla dövrələnmişdir. Belə aralıq massivə misal Rusiyanın Şimalşərqində yerləşən Kolıma aralıq massivini göstərmək olar.
Geosinklinalın inkişafının son mərhələsində aralıq massivlər ayrı-ayrı
sahələrdə qalxmaya, digər yerdə isə enməyə (əyilməyə) məruz olur və bu halda
müvafiq surətdə qalxımlar və dağarası çökəkliklər əmələ gətirir. Belə struktur
elementlərə misal Zaqafqaziya aralıq massivindən əmələ gələn Rioni və Kür
dağarası çökəkliklərini və onları bir-birindən ayıran Dzirul qalxımını göstərmək
olar.
Dağarası çökəkliklər adətən terrigen, duzlu və kömürlü formasiyalar ilə
dolmuşdur. Burada tamamlayıcı formasiya kobud molass formasiyasıdır.
Dağarası çökəkliklərin yaranmasında tektonik parçalanmalar (yarıqlar) böyük
əhəmiyyətə malikdir. Vulkanik örtüklər məhz sonuncular ilə əlaqədardır.
Mərkəzi Asiyanın cavan tektonik hərəkətlərə məruz qalan dağarası
çökəkliklərin xüsusi vəziyyət tutur. Qədim Paleozoy və hətta Rifey qırışıqlıq əsası
üzərində yaranan bu dağarası çökəkliklər məlum tektonik fəallıqla ("fəallaşmış
sahələr"), böyük amplituda və sürətə malik kəskin şaquli hərəkətlərlə (dağlıq
relyefin yaranmasına səbəb olan), çox böyük seysmik fəallıqla səciyyələnir. Həmin
çökəkliklərdə Neogen və Antropogen (bəzən də Mezozoy) çöküntülərinin qalınlığı
bir neçə kilometrə çatır. Fəallaşmış zonalarda başlıca struktur formalar müxtəlif
istiqamətli hərəkətlər ilə səciyyələnən "blok çölləri" sistemləridir. Relyefdə bunlara
müvafiq sahələr dağ silsilələri və dağarası çökəkliklərdir. Burada ən geniş yayılan
deformasiya tipi fay və əks-fay sistemləri ilə mürəkkəbləşən tağvari qalxımlardır.
Fəallaşmış sahələrdə təzahür edən tektonik hərəkətlər adətən platforma
orogenezi adlanır.
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Dərinlik qırılmaları.
Yer qabığının dərinə nüfuz edən, böyük məsafələrə uzanan, uzunmüddətli
inkişaf prosesi keçirən yarıqlarına, dərinlik qırılmaları adı verilmişdir. Bu
qırılmalar yer qabığının, inkişaf tarixi boyu çöküntüəmələgəlmə prosesi və
tektonik hərəkətələri ilə fərqlənən qaymalara parçalanır.
Dərinlik qırılmaları okeanlarla materiklərin, platformalarla geosinklinal
qurşaqların müxtəlif ölçülü strukturlarının sərhədində yaranırlar. Müəyyən olunub
ki, irsi və regenerasiya nəticəsində yaranan geosinklinal sistemlər dərinlik
qırılmaları boyu inkişaf edir.
Dərinlik qırılmaları, qırılıb düşmələr, horizontal yerdəyişmələr,
üstəgəlmələrdən təşkil olunmuş mürəkkəb zonalarıdır. Bunlar, hətta üst mantiyaya
qədər gedib çatan, nüfuz etmə dərinliyi, quruluşunun tipləri, əmələgəlmə vaxtı ilə
fərqlənirlər. Bəzi dərinlik qırılmaları yer qabığında 1-1,5 milyard il bundan əvvəl
yaranmış, bütün bu vaxt ərzində, hətta indiyədək, müəyyən strukturların
formalaşmasında iştirak etmişlər.
Əsas dərinlik qırılmalarının uzanma istiqamətlərində də müəyyən
qanunauyğunluq vardır. Məsələn Avrasiyada bunlar ancaq şimal-qərb
istiqamətlidir.
Beləliklə, dərinlik qırılmaları, yer qabığı quruluşunda 100 km-lə məsafəyə
uzanan, 10 km-lə eni və çox böyük dərinliyi olan tektonik çatlar və "pozulma
zolaqları"dır. Bunlar müxtəlif səviyyəli strukturların sərhədi boyunca yerləşir.
Bunları hətta kosmik şəkillərdə də görmək olur, mənşələri müəyyən olunduqdan
sonra bunlara lineamentlər də deyilir. Qeyd olunduğu kimi, bu çatlar çox böyük
məsafələrə uzanır. Məsələn, Ural qırışıqlığının şərq qanadı boyunca, böyük
tektonik pozulma müəyyən olunub, submeridional istiqamətdə uzunluğu təxminən
500 km-dir. Ümumiyyətlə, Ural submeridional istiqamətdə Omanla birləşib, UralOman superlineamentini əmələ gətirir.
Çox böyük uzunluğa malik digər tektonik pozulma Tyan-Şanda da
mövcuddur. Digər belə bir tektonik pozulma Talas-Fərqanə pozulmasıdır.
Müasir zamanda ən aktiv lineament ABŞ-ın qərbində tez-tez hərəkətə gələn
San-Andreas lineamentidir. Bu lineament seysmoaktivliyi ilə fərqlənir və
horizontal hərəkətlər üçün ən seçimli nümunədir.

Platformalar
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Platforma - yer qabığının davamlı stabil sahələridir; zəif mütəhərrikliklə,
qalxmalarla və enmələrlə, zəif parçalanma ilə nisbətən kiçik amplitudaları rəqsi
hərəkətlərlə zəif, həm də başqa keyfiyyətli maqmatik hadisələrlə səciyyələnir.
Platformalar, bir qayda olaraq, həmişə əvvəlcədən mövcud olan geosinklinal
əyalətlərin yerində əmələ gəlir. Ona görə də platformaların ən səciyyəvi
əlamətlərindən biri onların kəsilişində iki struktur mərtəbənin olmasıdır: 1)
qırışıqlıq bünövrə və 2) çökmə örtük.
Alt struktur mərtəbə, yaxud bünövrə - geosinklinal şəraitlərdə yaranmış,
formalaşmış və mürəkkəb dislokasiyaya, metamorfizmə uğramış çökmə və
vulkanogen formasiyalardan təşkildir. Bünövrə müxtəlif intruziyalar ilə
yarılmışdır. Göründüyü kimi, bünövrə yer qabığının geosinklinal inkişaf
mərhələsində yaranmış və orogen inkişaf mərhələsində kəskin parçlanmış relyef
xarakterini almışdır.
Üst struktur mərtəbə, yaxud çökmə örtük - çox az maili yatan platforma tipli
müxtəlif formasiyalardan təşkildir. Bu formasiyalar arasında orqanogen əhəng
daşları (ağ yazı tabaşiri), qırmızı rəngli, boz rəngli qırıntı və kömürlü formasiyalar
xüsusi yer tutur. Çökmə örtüyün süxurları bir qayda olaraq metamorfizmə məruz
qalmamışdır. Maqmatik törəmələr ikinci dərəcəli rol oynayır və qələvi
intruziyalardan və bazalt axınlarından təşkildir. Platforma örtüyü, adətən,
bünövrədən böyük miqyaslı regional uyğunsuzluq ilə ayrılır.
Platforma yaşı. Platformanın yaşı, adətən, onun bünövrəsinin yaşına görə
müəyyən edilir. Göstərdiyimiz şərtdən asılı olaraq qədim platformalar - Proterozoy
yaşlı bünövrəyə malik k r a t o n l a r və cavan platformalar - k v a z i k r a t o n l
a r ayrılır. Kratonlar daha mükəmməl öyrənilmişdir. Bunlar Proterozoydan sonra
yaranmışdır və ona görə də bəzən onları E p i p r o t e r o z o y platformaları da
adlandırırlar.
Epiproterozoy platformalarına misal Şərqi Avropa və Sibir platformalarını
göstərmək olar. Qədim platformalarda maqmatizm, adətən, inkişafın başlanğıc
mərhələlərində və həmçinin tektonik planın bəzi böyük miqyasda dəyişilməsi
zamanında təzahür edir. Misal üçün Şərqi Avropa platformasında Rifey
maqmatizmi geniş inkişaf etmişdir.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, qədim platformaların bünövrəsi - kristallik
bünövrə, cavan platformaların bünövrəsi isə - qırışıqlıq bünövrə adlanır.
Cavan platformalar - kvazikratonlar Baykal, Kaledon və Hersin yaşlı
bünövrəyə malik platformalardır (epibaykal, epikaledon və epihersin
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platformaları). Qərbi Sibir və Turan plitələri buna misal ola bilər.
Qədim
platformalardan
fərqli
olaraq,
cavan
platformalar
mütəhərrikliklərini (bir qədər güclü şəkildə) müəyyən zaman hələlik saxlayır.

öz

Cavan platformaların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də onların çökmə
örtüyündə bir-birindən kəskin ayrılan iki struktur mərhələnin olmasıdır. Bunlardan
biri alt struktur mərtəbə qumlu-gilli, yaxud kömürlü formasiyalardan və həmçinin
plato-bazaltlardan təşkildir. Digəri isə - üst struktur mərtəbə qumlu-gilli (üstünlük
təşkil edir), bəzən də duzlu, gilli-karbonatlı və tək-tək halda kömürlü
formasiyalardan ibarətdir.
Qədim platformalara nisbətən cavan platformaların bünövrəsi az möhkəmdir,
bünövrə ilə örtük arasındakı ayrılma səthi az kəskindir və həmçinin stratiqrafik
fasilə azdır. Lakin qədim platformalardan fərqli olaraq, cavan platformalarda
vertikal hərəkətlər nisbətən böyük amplituda malikdir.
Cavan platformaların inkişafının ilk mərhələlərində yer qabığı hələlik özünün
tektonik fəallığını saxlayır və bu isə, qırılma şəbəkəsi ilə məhdudlanan xüsusi dərin
çökəkliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Həmin çökəkliklər böyük qalınlığa
çatan süxurlarla dolur; hətta burada güclü vulkan fəaliyyətinin izləri də müşahidə
edilir. Vulkanizm bazalt tərkiblidir, öz tipinə görə trapp vulkanizminə yaxındır.
Qədim və cavan platformaların dərinlik quruluşuna gəldikdə qeyd edə bilərik
ki, bu quruluş "qranit" (10-15 km) və "bazalt" (15-20 km) qatlarının qalınlıqlarının
azalması ilə xarakterizə olunur. Çox ehtimal ki, burada yer qabığının qalınlığı heç
40 km-dək çatmır, ona görə də Konrad və Moxoroviçiç sərhədləri platformaların
hüdudunda nisbətən az dərinlikdə yerləşir.
Qravitasiya qırışıqlığı platformalarda duz tektonikası şəklində, ehtimal ki, ən
dərin çökəkliklərdə təzahür edir (Xəzərqarşısı perikraton çökəklik - sinekliz buna
ən yaxşı misaldır).
Platformalar üçün konsedimentasion dislokasiyalar (onların əmələ gəlməsi
çöküntütoplanma ilə bir vaxtda gedir), bünövrə və örtük strukturlarının inkişaf
irsiliyi olduqca tipikdir.
Geosinklinallardan fərqli olaraq platformalarda uzanma və xətti zonallıq
yoxdur.
Qədim platformalar bir qayda olaraq, həmişə aydın ayrıla bilən sərhədlərə
malikdirlər. Hazırda aşağıdakı qədim platformalar mövcuddur: 1) Şərqi Avropa
(yaxud Rus) platforması, 2) Sibir platforması, 3) Şimali Amerika (yaxud Kanada)
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platforması, 4) Cənubi Amerika (yaxud Braziliya) platforması, 5) Afrika Ərəbistan platforması, 6) Hindistan platforması, 7) Çin platforması, 8) Tarim
platforması, 9) Avstraliya platforması, 10) Şərqi Antarktida platforması.
Qədim platformalar daha davamlıdırlar, çünki bunlarda konsolidasiya
(bərkimə, plastikliyi itirmə) olduqca çox dərinliyə getmişdir. Platformalar yer
qabığının nisbətən davamlı sahələri olduqlarına baxmayaraq, yenə də özlərinin
inkişaf prosesində tektonik hərəkətlərin müxtəlif formalarına məruz qalırlar.
Qədim platformalara xas olan tektonik hərəkətlər nəticəsində xeyli böyük
struktur elementlər - qalxanlar və plitələr yaranır.
Platformanın struktur elementləri. Platformanın bünövrəsi daha dərində
yerləşə bilər, o, həmçinin nisbətən yer səthinə yaxın yata bilər və yaxud müəyyən
geoloji proseslər ilə əlaqədar olaraq yer səthinə də çıxa bilər. Qırışıqlıq əyalətlərdə
olduğu kimi platformalarda da özünəməxsus bir sıra struktur elementlər ayırırlar.
Qalxanlar - Kembriyədək bünövrənin geniş miqyasda yer səthinə çıxan
sahələridir. Qalxanlar çox uzun sürən qalxma proseslərilə səciyyələnir (Rus
platformasında Baltik qalxanı, Sibir platformasında Aldan qalxanı və s.). Qalxanlar
üzərində, adətən, çökmə örtük iştirak etmir.
Massivlər - Kembriyədək bünövrənin yer səthinə çıxışlarıdır. Lakin
qalxanlardan fərqli olaraq massivlər bünövrənin sonrakı qalxma proseslərində və
həmçinin yuyulması nəticəsində yaranmışdır (Sibir platformasında Anabar
massivi).
Plitələr - Qalxanların əksinə olaraq bünövrənin müəyyən sahələrinin aşağı
düşməsi (enməsi) nəticəsində əmələ gəlmişdir. Plitələr müxtəlif qalınlıqda çökmə
örtüklə örtülmüşdür. Rus platformasının böyük bir hissəsi plitə xarakterlidir (Rus
plitəsi). Qərbi Sibir və Turan epihersin plitələri xüsusilə daha tipikdir.
Avlakogenlər - qədim platformaların ən başlıca struktur elementlərindəndir.
Avlakogenlər ensiz, dar, lakin kifayət qədər uzun və həm də dərin tektonik
çuxurlar, xəndəklərdir. Bunlar öz yerləşmələri ilə platformanın bünövrəsini kəsən
nəhəng tektonik yarıqlar sistemini izləməyə imkan yaradır. Bir sıra hallarda
avlakogenlər çökmə örtüyün bazal çöküntülərinin maksimal toplanma zonası ola
bilər və həmçinin vulkan fəaliyyəti əlamətlərini də göstərə bilər. Misal üçün Rus
platformasının avlakogenləri ilə Rifey vulkanizmi əlaqədardır.
Ptaformanın plitələri hüdudunda anteklizlər və sineklizlər ayrılır.
Anteklizlər - qalxımlar olub, bünövrənin nisbətən az dərinlikdə yerləşən
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sahələrinə müvafiq gəlir. Anteklizlərin hüdudunda çökmə örtüyün qalınlığı çox
azdır (Rus plitəsində Voronej anteklizi, Volqa-Ural anteklizi və s.). Bəzi plitələrdə
çox qəribə görünən anteklizlər ayırırlar. Bunlar yəhərlər adlanır. Yəhərlər adətən
eninə bəndlər şəklində sineklizlər arasında yerləşir (Kustanay yəhəri buna misal
ola bilər).
Sineklizlər - çuxurlar olub, bünövrənin dərinliyə düşmüş sahələrinə müvafiq
gəlir. Sineklizlər qalınlığı 3-4 km-ə çatan çökmə süxurlar ilə dolur (Rus plitəsində
Moskva sineklizi).
Perikraton çökəkliklər - müəyyən cəhətdən sineklizlərə oxşasa da, lakin
onlardan fərqlənir. Perikraton çökəkliklər plitələrin geniş sahələri olub, bünövrənin
çox dərində yerləşən hissələridir və həm də uzun sürən inkişaf yolu keçir. Bu tip
strukturlar platformanın kənarı boyu xətti uzanmış olur. Dediyimiz kimi,
perikraton çökəkliklərdə bünövrə böyük dərinlikdə (5-6 km, hətta bəzən 10-15 km)
yatır. Bu strukturlarda (çökmə örtükdə) duzlu formasiyalar və molass formasiyası
geniş yayıla bilər (Rus plitəsində Xəzərqarşısı perikraton çökəkliyi, Sibir
platformasında Anqara - Lena çökəkliyi və s.).
Anteklizlər və sineklizlər bəzən birinci dərəcəli tektonik formalar
adlandırırlar. Anteklizlərin və sineklizlərin yamacları adətən. ikinci dərəcəli
tektonik formalara - v a l l a r və f l e k s u r l a r ilə mürəkkəbləşir. Vallar
kristallik bünövrənin mühüm tektonik "tikişləri" boyu yaranan az meylli platforma
qalxımları zənciridir. Fleksurlar isə bünövrənin qayma (iri parçalar) pozulmalarının
əksidir (Rus plitəsində Jiquli fleksuru).
Üçüncü dərəcəli tektonik formalar p l a k a n t i k l i n a l l a r və duz
günbəzləridir. bunlar anteklizlərin, sineklizlərin və valların quruluşunu
mürəkkəbləşdirir. Bir qayda olaraq, onların struktur planları dərinliyə getdikcə
dəyişir.

Platformaların və qırışıqlıq əyalətlərinin həmsərhəd strukturları
Platformaların və geosinklinal əyalətlərin qarşılıqlı əlaqələri, adətən, üç
tektonik forma ilə ifadə olunur: 1) kənar tikişlər; 2) kənar çökəkliklər; 3) qismən də
kənar (ucqar) vulkanik qurşaqlar. Tektonik formanın bu və ya başqa növünün
meydana gəlməsi səbəi geosinklinal zonanın qırışıqlıq əyalətə çevrilməsi
proseslərinin xüsusiyyətlərindəndir.
Kənar tikişlər geosinklinal əyalətdə platformanın böyük çıxıntısının
(qalxanının) sərhədində meydana gəlir və dərin tektonik yarıqların ensiz, dar
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zonası kimi özünü göstərir. Bu tektonik yarıqlar yer qabığının yüz kilometrlərlə
dərinliyinə gedir. Kənar tikişə ən yaxşı misal Rus platformasının Baltik qalxanı ilə
Norveç kaledonidləri arasında mövcud olan tikişdir.
Kənar çökəkliklər isə geosinklinal əyalətlərin orogen qurşaqlara çevrildiyi
zaman yaranır və inkişaf edir. Kənar çökəkliklərin çoxunda dərin tektonik yarıqlar
(çatlar) müəyyən edildiyindən belə təsəvvür etmək olar ki, kənar çökəkliklər öz
inkişaf prosesində kənar tikiş zonasını örtür və beləliklə, onlar kənar tikişlərə
nisbətən özünəməxsus törəmə strukturlar əmələ gətirir. Bu halda kənar tikişə
geosinklinal əyalətlə platforma arasında yaranan keçid zonasının ilk, daha kobud
forması kimi baxmaq olar. Kənar çökək isə kənar tikişin yerində inkişaf edən keçid
zonasının daha təkmilləşmiş ikinci (törəmə) formasıdır.
Şərqi Avropa və Sibir platformalarının ərazisində xüsusilə tipik şəkildə Alp
kənar çökəkləri inkişaf etmişdir. Bunlar ərazinin cənubundakı Alp qırışıqlıq
zonasının kənarı boyunca Şərqi Karpatlardan başlayaraq Pamirə qədər
düzülmüşdür (Karpatqabağı, Qafqazqabağı, Kopetdağqabağı kənar çökəkliklər,
Tacik çökəkliyi və s). Bunlardan əlavə, Rusiya ərazisində, həmçinin Hersin yaşlı
Uralqabağı kənar çökəkliyi, Mezozoy yaşlı Verxoyanqabağı kənar çökəkliyi və
Kaledon yaşlı kənar çökəklikləri də göstərmək olar.
Kənar çökəkliklərin bünövrəsi yaranan zaman onlar bir tərəfdən platformanın
xarici kənarına, digər tərəfdən geosinklinal sistemin kənar hissəsinə söykənir. Bu
səbəbdən də kənar çökəkliklər en kəsikdə kəskin asimmetrik forma alır.
Çökəkliyin qırışıqlıq sistemə tərəf yerləşən daxili zonası böyük qalınlığa
çatan (4-6 m) çökmə formasiyalarla dolur. Daxili zonada, bir qayda olaraq,
mürəkkəb xətti qırışıqlar inkişaf etmişdir (duz növlərinə malik xətti diapir
antiklinallar, mürəkkəb üstəgəlmələr sistemi ilə mürəkkəbləşən qılıncvari
antiklinallar).
Çökəkliyin platformaya tərəf yerləşən xarici zonası qalınlığı xeyli az olan
(1000 m-dək) çöküntülərlə dolur və az meylli günbəzvari qalxımlarla, eləcə də
platforma tipli müxtəlif qayma pozulmaları ilə səciyyələnir.
Kənar çökəkliklər çökmə süxurların tamamilə müəyyən formasiyaları ilə
xarakterizə olunur (filişvari molasslar, sədd rifləri, duzlu, kömürlü və kontinental
molasslar). Hər tip formasiyanın uzanma istiqamətində öz xarakterini saxlamaları,
en istiqamətində isə tez dəyişilmələri çox səciyyəvidir. Kənar çökəkliklərdə
müəyyən tip formasiyaların inkişafı ilə əlaqədar olaraq kaustobiolitlər və duz
yataqları geniş yayılmışdır.
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V u l k a n i k q u r ş a q l a r , adətən, cavan platformaların kənar
hissələrində və onu haşiyələyən geosinklinalın sərhədində yaranır (həmin
geosinklinal başlanğıc inkişaf mərhələsində olur). vulkanik qurşaqlar qayma
tektonika və subsekvent maqmatizmlə səciyyələnir.

Formasiyalar analizi
Formasiya, Yer qabığının əsas geostruktur zonalarının inkişafının müəyyən
bir mərһələsində əmələ gələn süxur qatlarının (çökmə, vulkanogen və intruziv)
qanunauyğun və təbii ardıcıllığa malik yığımına deyilir.
Hələ 1986-cı ildə Marsel Bertran göstərmişdir ki, fliş və molass tipli
formasiyalar geosinklinal zonaların inkişafının müəyyən mərһələlərində əmələ
gəlir. O, qeyd edirdi ki, bu formasiyalar nəinki Mezo-Kaynozoy və Alp geosinklinallarının, һəmçinin daһa qədim geosinklinalların analoji inkişaf mərһələləri üçün
də eyni dərəcədə səciyyəvidir. Bertran, kesinklinallar üçün tipik ardıcıllığa malik
çökmə süxurlar qatında aşağıdan yuxarı aspid, fliş və molass formasiyalarının son
dərəcə səciyyəvi olduğunu göstərmişdir.
Adətən, formasiyalarda əsas komponentlərin sayı 3—4-ə çatır. Məsələn,
terrigen fliş qatları—qumdaşı, alevrolit və gil (argillit) təbəqələrindən, karbonat fliş
isə əһəngli qumdaşı, yaxud mergellərdən və gillərdən ibarətdir.
Bəzən fliş qatlarının tərkibində yuxarıda adları çəkilən süxurlarla yanaşı,
һəmçinin başqa süxurlar da (məsələn, qravelit, konqlomerat) iştirak edir. Digər
tərəfdən isə daş kömür və duz qatları fliş formasiyalarında һeç də rast kəlmir.
Ancaq bir süxurdan ibarət olan formasiyalar da vardır. Məsələn, yazı təbaşiri
formasiyası, təbəqəli əһəngdaşı və qlaukonitli kvars qumları formasiyaları və s. Bu
cür formasiyalara çox nadir һallarda rast gəlinir. Belə formasiyalara monofasial
formasiyalar deyilir
Formasiyaya daxil olan һər bir süxur müəyyən fiziki-coğrafi şəraitin məһsulu
olub, müəyyən fasiyaya uyğun gəlir.
Formasiyalar müxtəlif xarakterə malik һövzələr һüdudunda toplanır. Həmin
һövzələrdə toplanan formasiyalar isə fasiyaların kompleksindən ibarət olur. Belə
formasiyalar polifasial formasiyalar adlanır.
Formasiyaların əmələ gəlməsində başlıca rol oynayan amillərdən biri tektonik
rejimdir. Başqa amillərin, yəni iqlim şəraiti və vulkanizmin rolu olduqca
məһduddur. Formasiyaların əmələ gəlməsində tektonik rejim əsas amil olduğu
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üçün onların təһlili geotektonikanın bir sıra müһüm məsələlərinin һəllində
görkəmli yer tutur.
Formasiyaların təһlili əsasında qədim geoloji dövrlərdəki mövcud platforma
və geosinklinalların һüdudlarını təyin etmək mümkün olur. Bununla yanaşı,
formasiyalar təһlili һər geoloji epoxada bu və ya başqa geostruktur zonanın
inkişafının һansı mərһələdə olmasını müəyyən etmək üçün imkan yaradır.
Geosinklinal formasiyalar üçün müəyyən tip diagenetik, katagenetik, yaxud başlanğıc metamorfik dəyişilmələr (aspid, splito-keratofir, porfir formasiyaları) səciyyəvidir. Platformaların xüsusi plato-bazalt və geosinklinalların splito-keratofir
formasiyasının һər ikisi eyni tip maqmanın—bazalt maqmasının törəmələridir.
Oxşar formasiyalar, məsələn, əһəngdaşı formasiyaları һəm platforma və һəm
də geosinklinal şəraitlərdə əmələ gəlir; lakin qalınlıqların paylanmasına görə onlar
bir-birindən fərqlənir (burada һamının platforma və һansının geosinklinal tipli
olması müəyyən edilməlidir).
V. Ј. Xain belə һesab edir ki, bu və ya digər formasiya һər şeydən əvvəl, onu
təşkil edən süxurların əsas tiplərinə görə adlandırılmalıdır.
V. Ј. Xainə görə formasiyanın
edilməlidir:

adı aşağıdakı üç əsas şərtə görə müəyyən

1. Litoloji tərkibə görə—süxurların laylanma xüsusiyyəti, mineraloji tərkibi,
ikinci dəyişilmələrin və rənglərin xüsusiyyətləri də nəzərə alınmaqla;
2. Fiziki-coğrafi əmələgəlmə şəraitlərinə görə;
3. Tektonik əmələgəlmə şəraitinə görə.
Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, formasiyaların simasını, müəyyən edən
əsas amillər—tektonik rejim, iqlim şəraitləri və bəzi formasiyalar üçün də
vulkanizmdir. Lakin bu amillər içərisində tektonik rejim һəlledici rol oynayır.
Digər tərəfdən fasiyalardan formasiyalara keçərkən birincilər üçün başlıca
amil olan fiziki-coğrafi şərait burada artıq ikinci plana keçir və tektonik rejim
һakim mövqe tutur.
Farmasiyaların paylanmasında müşaһidə olunan qanunauyğun ardıcıllıq,
geotektonik tsiklin mərһələlərinə tam uyğun şəraitdə baş verir Məsələn,
geosinklinalların geotektonik inkişafının ilk mərһələsi üçün aspid, ikincisi üçün—
fliş, üçüncüsü üçün — alt molass və nəһayət, son mərһələsi üçün üst molass formasiyaları səciyyəvidir. Platformalar üçün isə aşağıdan yuxarı ardıcıllıqla laqun—
kontinental, karbonat, terriken və kontinental formasiyalar xarakterikdir.
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Formasiya vaһid tektonik və iqlim şəraitində əmələ gələn və bir-biri ilə
möһkəm paragenetik əlaqədə olan çökuntülərin genetik tiplərindən ibarət
kompleksdir.
Deməli, əgər öyrəndiyimiz bir saһənin geoloji quruluşunda bu və ya başqa bir
formasiyanın iştirak etdiyini müəyyənləşdirsək, bunun yaş һüdudlarını bilsək, o
zaman һəmin saһənin bizi maraqlandıran geoloji dövr ərzində һansı geotektonik
inkişaf mərһələsində olduğunu aydınlaşdıra bilərik.
Tektonik əlamətdən asılı olaraq butün formasiyalar yer qabığının əsas
strukturlarına - geosinklinallara və platformalara müvafiq gələn iki qrupa
bölünürlər
Geosinklinal formasiyalar Geosinklinal formasiyaların tərkibi və
xüsusiyyəti, bu formasiyaların əmələ gəldiyi dövrdə geosinklinal əyalətin һansı
inkişaf mərһələsində olduğundan asılıdır.
Geosinklinal formasiyalardan bir çoxu orogenik һərəkətlərilə, başqaları,
əksinə böyük enmələrlə izaһ olunur. Ən tipik geosinklinal
formasiyalara
aşağıdakılar aiddir: killi şistlər və qumdaşları terriken formasiyaları, silisli —
vulkanogen formasiyalar, karbonat formasiyaları, rifoken formasiyalar, fliş və
molass formasiyaları.
Platforma formasiyaları. Platformaların üst struktur mərtəbəsinin yaxud da
platforma örtüyünün əmələ gəlməsi denudasiya prosesində platformadaxili
qalxmalarla və qırışıqlı əyalətlərin cavan dağ silsilələrindən gətirilən materialla
əlaqədardır.
Əksər platformaların geoloji tarixi üçün uzun müddət davam edən kontinental
şərait səciyyəvidir. Bu şərait zamanı platforma örtüyünün tərkibində kontinental
tipli formasiyalar yaranır.
Platformaların inkişafı, onlara qonşu olan geosinklinalların təkamülü ilə
bilavasitə əlaqədardır. Buna görə də geoloji tarixin müxtəlif anlarında platformalar
üzərində bu və ya digər formasiyalar əmələ gəlir. Məsələn, Rus platformasının alt
Paleozoy çöküntüləri Kaledon geosiklinalının, orta və üst Paleozoy çöküntüləri
Ural geosinklinalının, Mezozoy və Kaynozoy çöküntüləri isə Alp geosinklinalının
təkamülü ilə bağlıdır.
Platformaların çökmə formasiyaları, ümumiyyətlə, tərkibinə körə geosinklinal
əyalətlərin çökmə süxurları ilə analojidir, belə ki, һəm geosinklinal əyalətlərdə və
həm də platformalarda terriken və karbonat formasiyalar geniş yayılmışdır.
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Müxtəlif geotektonik rejimlərdə yaranan formasiyaların oxşarlığı onunla izaһ
edilir ki, bu və digər һalda onlar nisbətən dayaz dəniz һövzələrində, yaxud da
kontinental şəraitdə toplanmışdır. Onların arasındakı fərq çökmə mənşəi süxurların
qalınlığındadır. Geosinklinal əyalətdə qalınlıq nisbətən böyükdür.
Geosinklinal formasiyaların terrigen materialının tərkibi, platforma
formasiyalarına nisbətən çox müxtəlifdir; bu həmin formasiyanın yaranmasında
maqmatik materialın geniş iştirakı һesabınadır. Platformalarda silisli-vulkanik
formasiyalar yoxdur çünki, bunların ilk mənbəyi sualtı püskürmələrdir).
Platformalarda fliş formasiyaları yoxdur, çünki, onların yaranması üçün qonşu
sahələrdə lazımi rəqsi һərəkətlər təzaһür etmir.
Platforma formasiyalarının ümumi səciyyəvi əlamətləri onların saһəçə geniş
yayılmaları, laylarının һorizontal yaxud buna çox yaxın vəziyyətdə yatmaları,
nisbətən azqalınlığa malik olmaları, fasiyaların qanunauyğun dəyişilmələri və
materialın yaxşı çeşidlənməsidir.
Platforma formasiyalara aşağıdakılar aiddir: Qumlu – gülli formasiyalar,
karbonat formasiyalar, kömürlü-boksitli – dəmirli formasiyalar, glaukomitli
fosforitli formasiyalar, qırmızı rəngli formasiyalar, duzlu formasiyalar, kömürlü
formasiyalar.
Gelsinklinal və platforma formasiyalarından başqa kənar çuxurların çökmə
formasiyalarda mövcuddur.
Kənar çuxurların çökmə formasiyaları geosinklinal ilə platforma arasında
keçid mərhələdə mövcud olan geotektonik rejim şəraitində əmələ gəlmişdir.
Burada təzahür edən intensiv enmələr, cavan dağ sisilələrindən və
platformalardan gətirilən materialın güclü akkumuliyasiyası ilə əvəz olunmuşdu.
Ona görə də çöküntü dayaz və qapalı hövzələrdə, lagunlarda və sahilyanı
düzənliklərdə toplanmışdır.
Kənar çuxurların çökmə formasiyaların nisbətən böyük qalınlığa malik olub,
çuxurun oxuna perpendikulyar istiqamətində pazlaşır. Çuxurların daxili
zonalarında çökmə qatların qalınlığı 5-6 kilometrə, xarici zonalarda isə 1-2
kliometrə çatır.
Formasiyaların litoloji tərkibi əsasən terriken suxurlardan, az miqdarda isə
haloken və karbonat komponentlərdən ibarətdir.
Kənar çuxurların çox müxtəlif formasiyalarından ən səciyyəviləri – qırmızı
rəngli, duzlu, kömürlü, mollas və kaustobiolitli formasiyalardır.
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Kənar çuxurların kəsilişində formasiyaların paylanması aşağıdakı
qanunauyğunluğa tabedir: kəsilişin əsasında terriken və karbonat suxurlar yatır;
bunlar çuxurun yaranmasından xeyli qabaq toplanmışdır.
Kəsilişin yuxarısında isə kənar çuxurlar üçün səciyyəvi olan tipik mollas
formasiyaları yerləşir və onlar bəzən halogen və kaustobiolit formasiyaları ilə əvəz
olunur.
Kənar çuxurların çökmə formasiyalarının xarakterinə iqlim şəraiti təsir
göstərir.
Yer qabığının tarixində tektogenez və ya qırışıqəmələgəlmə epoxaları
Yer qabığının intensiv tektonik inkişafı, dağ qırışıqlıq qurumlarının yaranması
ilə sona yetirsə, bu vaxt kəsiyi, tektogenez və ya qırışıqəmələgəlmə epoxası
adlanır.
Tektogenez və ya qırışıqəmələgəlmə epoxası, inkişafın uzunmüddətli etapı
olub on milyonlarla il davam edib və bir neçə fazaya bölünür. Tektogenezin və ya
qırışıqəmələgəlmə epoxalarının və onların ayrı-ayrı fazaların həm keyfiyyətcə,
həm də davam etmə müddətinə görə böyük fərqləri vardır. Qırışıqəmələgəlmə
epoxaları ümumplanetar hadisə deyildir; bunların hər biri, yer qabığının bəzi
mütəhərrik zonasını əhatə edir. Çox vaxt bu epoxalar, bir-birinin ardınca, demək
olar ki, fasiləsiz baş verir. Bəzən isə, qabığın müəyyən hissəsində baş verən
qırışıqəmələgəlmə epoxasını, qabığın digər hissəsində baş verən növbəti
tektogenez epoxası əvəz edir. Beləliklə, yer qabığının intensiv tektonik inkişafı
fasiləsiz bir prosesdir. Lakin qabığın müxtəlif hissələrində qırışıqəmələgəlmə
epoxaları arasında sakitlik dövrləri bir neçə milyon - hətta yüz milyon illərlə
ölçülür.
Yer qabığının tektonik inkişafında tektogenezin 10 epoxası ayrılır (prosesin
baş vermə ardıcıllığı ilə): saam, belamor və karel (yalnız Şərqi Avropa
platformasında qeyd olunur), satpur (yalnız Hindistanın şimalında qeyd olunur),
Baykal, kaledon, hersin, mezazoy, alp və Sakit okean epoxaları.
İlk dörd epoxa ən qədim epoxalar olub, son proterozoyun (rifey) əvvəlində
sona yetiblər; qalanları geoloji tarixin neogey adlanan sonrakı etapına uyğun gəlir.
Neogeyin qırışıqəmələgəlmə epoxası bu geoloji vaxtın digər xüsusiyyətləri kimi
kifayət qədər müfəssəl tədqiq olunub.
Saam qırışıqəmələgəlmə epoxası arxeyin sonunda, ağdəniz epoxası arxeylə
proterozoyun sərhəddində, karel etapı orta proterozoyda, satpur epoxası
proterozoyun sonunda baş verib. Baykal epoxası proterozoyun sonundan
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kembrinin başlanğıcına qədər davam edib.
Kaledon qırışıqəmələgəlmə epoxası bəzi yerlərdə proterozoyun sonunda,
Baykal epoxası ilə bir vaxtda başlamış və silurun sonuna və devonun əvvəlinə
qədər davam etmişdir. Son zamanlar bəzi alimlər bu qırışıqəmələgəlmə epoxasını
iki yerə ayırırlar: erkən kaledon epoxası və gec kaledon epoxası.
Hersin qırışıqəmələgəlmə epoxası devon dövründən başlamış (bəzi yerlərdə,
məsələn, Uralda, hətta ordovikin sonundan ) və triasın sonuna qədər davam
etmişdir.
Mezazoy qırışıqəmələgəlmə epoxası paleozoyun sonunda başlamış və
təbaşirin sonunadək davam etmişdir.
Alp epoxası permdən başlamış indiki zamanadək davam edir. Sakit okean
epoxası isə mezazoyun əvvəlindən indiyədək davam edir.
Yer qabığının tektonik inkişafının hər epoxası dərin geosinklinal
əyilmələrində, yaxud öz geosinklinal inkişaf dövrünü keçirən zolaqlarda və ya
qırışıqəmələgəlmə prosesini keçirmiş (lakin bu ərazidə yenidən geosinklinal
inkişaf şəraiti bərpa olunur) və yaxud materikdən kənar, yerin okeanik qabığında
baş verir.

Dənizlərin və okeanların strukturları.
Dəniz və okeanların strukturları barədə ilk təsəvvürlər son onilliklərdə
okeanlarda aparılan tədqiqatların nəticələrinin analizi əsasında yaranmışdır. Bu
tədqiqatlara okean dibinin geomorfologiyasının öyrənilməsi, geofıziki üsullardan
geniş istifadə olunması, seysmik zondlama, okean dibindən dərin quyuların
qazılması, okean dibindən qaldırılmış ana (köklü) süxurların öyrənilməsi, kosmik
şəkillərdən istifadə olunması və bir sıra digər üsulların tətbiq olunması, daxildir.
Bu sırada biocoğrafi tədqiqatlar da mühüm əhəmiyyət kəsb edir: okeanların
dərinsulu novlarında yaşayan relikt fauna və floranın, həmçinin endemik faunanın
öyrənilməsi bu tədqiqatlara misal ola bilər.
Okeanların sahildən uzaq, açıq hissələrində yerləşən sualtı strukturlarının həm
aşkar olunması, həm də xüsusən ətraflı tədqiq olunması çox mürəkkəb olduğu
kimi, bəzən hətta mümkünsüz də olur. Lakin, şelf zonasında yerləşən və quruda
dəqiq təyin olunmuş strukturların davamı sayılanlar daha asan təyin olunurlar.
Hal-hazırda, yer qabığının okean hissəsində, bir-birindən inkişaf tarixi və
quruluşları ilə fərqlənən tektonik əyalətlər ayrılır: 1) kaynozoyaqədərki qırışıqlıq
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əyalətləri; 2) kaynozoy yaşlı qırışıqlıq və geosinklinal əyalətlər; 3) okean dibi
yatağının strukturları.
Kaynozoyaqədərki qırışıqlıq əyalətləri. Bu tip qırışıqlıqlara müxtəlif yaşlı
materik strukturlarının şelf zonasında və sualtı materik yamacında davamları olan
strukturlar aiddir. Belə sualtında davam edən strukturlar müasir Avrasiyanı,
Afrikanı, Cənubi və Şimali Amerikanı, Avstraliyanı, Antarktikanı geniş bir zolaq
şəklində sərhədləndirir. Bu strukturların xüsusən çox geniş (yüzlərlə kilometr)
zolağı Şimali Avrasiyanın sualtı hissəsində davam edir.
Kaynozoyaqədərki qırışıqlıq strukturlarının suyun altına davamı, materiklərin
özü kimi çox zəif tektonik fəaliyyətə məruz qalır və buranın yer qabığının qalınlığı
da materiklərdəki kimi (15-40 km) olur (epiplatforma orogen qurşaqlarından
başqa). Yalnız, materikləri əhatə edən, Sakit okeanın sualtı qurşağı yüksək
seysmikliyə malikdir; burada yer qabığının qalınlığı azdır və 10-15 km-dən artıq
deyil. Qurudan suyun altına uzanan strukturları dəqiq müəyyən etdikdə, onların
yaşını də təyin etmək olur.
Kaynozoy yaşlı qırışıqlıq və geosinklinal əyalətlər. Kaynozoy yaşlı
qırışıqlıqlar və geosinklinal əyalətlər çox böyük ərazilərdə dəniz və okean sularının
altına uzanır. Sakit okeanın Kaynozoy yaşlı strukturlarının sualtı qurşağı, demək
olar ki, bütün kənar dənizləri və bu dənizlərin sərhədində olan hövzələrin açıq
hissələrini əhatə edir. Alp qırışıqlıq qurşağının bir hissəsi Atlantik okeanın suları
altında qalır, müəyyən hissələri isə Aralıq dənizi, Qara dəniz, Xəzər dənizi, İran
körfəzi, Ərəbistan dənizi, Benqal körfəzi, Hind okeanının şimal-şərq hissəsinin
suları altında yerləşib. Bu strukturların həm sualtı hissəsi, həm də quru hissəsi
yüksək tektonik aktivliyə məruz qalınışdır. Bu qurşaqlar Sakit okean və Aralıq
dənizi seysmik zonalarıdır.
Nəzərdən keçirilən qırışıqlıqların üç əsas tip strukturları vardır:
1. geoantiklinal strukturlar, məsələn ada qövsləri;
2. geosinklinal hövzələr (çalalar, çökəklər); bunlarla, bütün kənar dənizlər Berinq, Yapon, Oxot, Ərəbistan, Aralıq dənizi və digərləri, əlaqədardır.
Geosinklinal çalaların dərinliyi 1000 m-dən 6000-7500 m-ə qədərdir.
3. okeanın dərinsulu geosinklinal novları. Bunlarla bütün müasir dərin
çökəklər - Aleut, Marian və s. əlaqədardır. Bunların dərinliyi 5000 m-dən 11000
m-ə qədər dəyişilir.
Geosinklinal çökəklərdə və geosinklinal dərin sulu novlarda çöküntülərin
qalınlığı 2-3 km-ə, çalarlarda isə hətta 5 km-ə çatır. Dərin sulu novlarda mövcud
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olan faunanın endemik olması bu strukturların qədim (mezozoyun sonu, paleogen)
yaşlı olduğunu göstərir.
Okean dibinin yatağı sahələri. Okean qabığı strukturları okeanların çox
geniş sahələrini əhatə edir və kontinental strukturlardan tektonik cəhətdən xeyli
fərqlənirlər. Okean dibinin altındakı yer qabığı 4-15 km qalınlığındadır, bu qabığda
"qranit qatı" yoxdur, yalnız "bazalt" qatından ibarətdir.
Tektonik ədəbiyyatda okean dibi sahəsini "talassokrat" adlandırırlar, bəzi
mənbələrdə bu sahəni "okean platformaları" da adlandırırlar (Avrasiyanın tektonik
xəritəsi).
Ümumiyyətlə, Sakit okean, Hind okeanı, Atlantik okeanı, Şimal Buzlu okeanı
talassokratonları ayırırlar. Bunlardan ən qədimi Sakit okean talassokratonudur. Bu
struktur paleozoya qədərki dövrdə yaranmışdır. Çox güman ki, geosinklinal inkişaf
tarixi keçməmişdir. Qalan talassokratonlar daha cavan olub, mezozoyun sonunda
yaranmışlar; bunlar əvvəllər materiklər olan sahələrdə yaranmışlar.
Talassokratonlarda okeanik plitəbr və struktur qalxmalar ayrılırlar. Bunlarda
həmçinin çox ensiz, uzaq məsafələrə uzanan qırılma zonaları da (yarğanlar) ayrılır.
Okean plitələri (salları), okean dibi yatağının çox geniş sahələrini əhatə edib,
5-6 km dərinlikdə yerləşirlər, üzərlərində qalın çöküntü örtüyü olmur (çox geniş
sahələrində çöküntülər təmamilə yoxdur).
Struktur qalxmalar iki tipə bölünürlər: a) seysmik aktiv orta okean dağ
silsilələri: b) aseysmik strukturlar - təpələr və qayma silsilələri (horstlar).
Orta okean dağ silsilələri on minlərlə km məsafəyə uzanır, eni isə 1000 km-ə
qədər olur. Bunlar Atlantik, Hind və Sakit okeanları ərazilərində uzanırlar. Bu dağ
silsilələri boyu, 2-3 km hündürlüyündə qalxmalar və dağ çökəkləri yerləşirlər. Bəzi
qalxmaların təpələri vulkanik dağlardan ibarət olub, sudan yuxarı qalxır və
vulkanik adalar əmələ gətirirlər. Atlantik okeanda bu növ adalara İslandiyanı, Azor
adalarını, Jan-Mayen adasını və s. misal göstərmək olar. Bunlara oxşar adalara
Hind okeanında və Sakit okeanda da rast gəlmək olur. Orta okean silsilələri,
həmçinin yüksək seysmikliyi ilə fərqlənən zonaları da özündə əxz edir. Bu
silsilələr, yer qabığının "bazalt" qatının qübbə qalxması (tağtavan) kimi də qəbul
olunur. Vulkanlardan çox zaman əsasi tərkibli lavalar axır, lakin bu lavaların
tərkibi bəzən ultraəsasidən turşa qədər də dəyişə bilər.
Struktur təpələr və qayma silsilələri (horstlar) okean dibi yatağının üzərində
yüzlərlə, bəzən minlərlə metr hündürlük təşkil edirlər, lakin su səthindən yuxarı,
demək olar ki, çıxmırlar.
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Bunların uzanma məsafələri yüzlərlə, bəzən minbrlə kilometrə çatır. Belə
qayma silsilələrinə, Şimal buzlu okeanında yerləşən Lomonosov silsiləsini misal
göstərmək olar. Onun uzanma məsafəsi 1500 km-ə çatır, üstündəki su qatının
minimal qalınlığı 900 m-ə qədərdir. Lomonosov silsiləsi materik strukturlarının
sualtı davamları növünə aid edilmir.
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YERİN GEOLOJİ TARİXİ
Mövzu 5 (2 saat)
Yerin geoloji inkişafaqədərki və geoloji inkişaf mərhələləri
Kembriyəqədərki dövr
Özünün planet kimi yarandığı vaxtdan Yerin inkişaf tarixi 5-7 milyard il
qəbul olunur. Bu zaman kəsiyi, Yerin mövcudluğu dövründə iki mərhələyə
bölünür: geoloji inkişafa qədərki mərhələ və geoloji inkişaf mərhələsi.
Geoloji mərhələ, yerin qabığı yaranmağa başladığı vaxtdan ölçülür, zamanla
3,5 milyard ildir.
Yer qabığı (litosfer) Yerin bir hissəsi olaraq, onun üst qatını təşkil edir. Bu
qatın yaranması, şübhəsiz ki, Yerin geoloji inkişafa qədərki dövründə
başlanmışdır, yəni, Yerin geoloji mərhələdəki inkişaf qanunauyğunluqlarının əsası
geoloji inkişafaqədərki mərhələdə qoyulmuşdur. Deməli, yer qabığının inkişaf
qanunauyğunluqlarının izahı yalnız o zaman mümkün olar ki, Yerin və onun
mənsub olduğu planet sisteminin inkişafının ümumi qanunlarını izah edək. Bu
məsələdə geologiya hökmən kosmogeniya ilə vəhdət şəklində öyrənilməlidir.
Təəssüf ki, müasir kosmogeniya elmi hələ də, yerin yaranması və ümumilikdə
Günəş sisteminin əmələ gəlməsi barədə kifayət qədər inandırıcı nəzəriyyəyə, hətta
fərziyyəyə belə malik deyildir.
Fərziyyə səviyyəsində O.J.Şmidtin kosmoqonik ehtimalı nəzəri cəlb edir.
Bununla belə, bu fərziyyənin bir sıra müddəaları bir çox alimlər tərəfindən tənqid
olunur, digər tərəfdən, bu fərziyyədə Yerin inkişafi, Günəş sisteminin və
ümumiyyətlə ulduzların inkişaf qanunauyğunluqlan ilə uzlaşması nəzərə
almmayıb. Buna görə də, Yerin və Günəş sisteminin yaranması haqda mülahizələr,
ulduzlar və ulduz sistemlərinin yaranması və inkişafi haqda aparılan analizlər
fonunda nəzərdən keçirilməlidir. Belə fərziyyələrdən biri V.Q. Fesenkov tərəfindən
irəli sürülmüşdür.
Bütün bunlarla yanaşı, ümumi qəbul olunmuş kosmoqonik nəzəriyyə və ya
heç olmasa fərziyyənin olmamasına baxmayaraq, geologiya elmi, digər yaxın
(astronomiya və s.) elmlərin əldə etdikləri nəticələr əsasında yer qabığının
yaranmasından indiyədək inkişafının bir çox sahələrini işıqlandıra bilmişdir.
Son zamanlar süni peyklər və kosmik gəmilərin köməyi ilə, həmçinin, insanın
ay səthinə enməsi, ayın və bəzi başqa planetlərin səthinə endirilmiş kosmik
aparatların köməyi ilə kosmik fəzanın, Yerin və planetlərin inkişafının dərindən
dərk edilməsi üçün zəmin yaratmışdır.
Təsnifatın prinsipləri. Kembriyəqədərki dedikdə, zaman nöqteyi-nəzərindən,
geoloji tarixin ən qədim eraları və bu eralar ərzində yaranmış süxur kompleksləri
nəzərdə tutulur. Kembriyəqədərki süxurlar xeyli dislokasiyaya uğramışlar və
adətən bunlarda (bu dövrün ən cavan süxur komplekslərindən başqa) üzvi qalıqlar
yoxdur, hər halda indiyədək belə qalıqlar aşkar olunmayıb, yüksək metamorfızmə,
hətta qranitləşməyə uğramışlar. Metamorfızmin dərəcəsindən və bucaq
uyğunsuzluğundan asılı olaraq kembriyəqədərki dövr arxeozoy və proterozoy
eralarına (qruplarına) bölünür.
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Nisbi geoxronologiya üsullarının tətbiqi, kembriyəqədərki süxurların yaşının
təyin olunmasında bir çox hallarda müsbət nəticə vermir. Bu nöqteyi-nəzərdən
radioloji üsullar (xüsusən kalium-arqon üsulu) geniş tətbiq olunmağa başlandı və
nəticədə məlum oldu ki, metamorfizmin və dislokasiyaya uğramasının dərəcəsinə
əsasən süxurları arxeozoya və ya proterozoya aid etmək çox zaman səhv
nəticələnmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, uzun müddətli dərinlik qırılma
pozulmaları mövcud olan zonalarda müxtəlif yaşlı süxur kompleksləri yüksək
metamorfızmə məruz qala bilərlər.
Müxtəlif ölkələrdə və regionlarda olan arxeyin və proterozoyun süxur
komplekslərinin petroqrafik və struktur xüsusiyyətələri, həmçinin metamorfızmə
uğramaq səviyyəsinin müxtəlifliyi, bu yaşlar üçün vahid bölgü sisteminin tərtib
olunmasına imkan vermir. Buna görə də bir-biri ilə uzlaşmayan bir çox yerli
bölgülər sistemi mövcuddur.
Arxey qrupu, bu yaşlı komplekslərdə bucaq uyğunsuzluğunun nəzərə
çarpmaması səbəbindən hər hansı bir bölgüyə ayrılmayıb. Buna baxmayaraq bəzi
alimlər arxeyi alt və üst arxeyə bölürlər. Proterozoy isə, əksinə, dəqiq olaraq üç
hissəyə: alt proterozoy, orta proterozoy və üst proterozoya (və ya rifeyə) bölünür.
Üst proterozoy və ya rifey öz növbəsində (hətta paleontoloji materialların yosunların stromatolitlərinin qalıqları əsasında dörd kompleksə: alt rifey, orta rifey,
üst rifey və vendə bölünür.
Aşağıda, adları çəkilən bölgülərin milyon illərlə davamiyyəti haqda məlumat
verilir:
Kaynozoy, mezozoy, paleozoy, birlikdə - 570 mln. il
Üst proterozoy (rifey) PR3 (R) - 1.000 mln. il, o cümlədən:
Vend - V 50-80 mln. il
Üst rifeyR3~350mln.il
Orta rifey R2 - 400 mln. il
Alt rifey Rı - 200 mln. il
Orta proterozoy PR2 - 400 mln. il
Alt proterozoy PRı - 700 mln. il
Arxey A - 900 mln. il
Cəmi- 3.500 mln.il.
Kembridən qədim dövrün üzvi aləmi
Кембридян гядим йашлы илкин сцхурлар ичярисиндя эюй-йашыл йосунларын
карбонатлы ифразлары эениш йайылмышдыр. Онларын галыглары протерозойун
ящянэдашы гатларыны вя доломитлярини ямяля эятирир. Лакин архей ерасына аид олан
кембридян гядим гатларын алт щиссясиндя бу галыглар мялум дейилдир.
Кембридян гядим сцхурларда протерозойун анъаг цст щиссясиндя ящянэли
радиоларийа,
фораминифера,
сцнэярлярин,
йосунлардан
башга,
баьырсагбошлуглуларын, гурдларын, моллцскаларын, чохайаглыларын галыглары
тапылмышдыр. Лакин, бцтцн бу организм галыглары вя йухарыда адлары чякилян
онурьасызлар группу онларын ичярисиндя фярди нювлярля, бязян дя надир
формаларла тямсил олунмушдур. Кембридян гядим сцхурларда анъаг карбонат
ифраз едян йосунларын мцяййян эеоложи ролу олмушдур. Кембридян гядим
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дюврцн цзви аляминин нцмайяндяляринин щеч бир изи сцхурларда галмамышдыр;
онларын тяк-тяк тапылан галыгларынын цзви алямин инкишафы тарихинин
юйрянилмясиндя мцщцм ящямиййяти олмасына бахмайараг, эеоложи ъящятдян
ролу щялялик чох аздыр.
Кемсбридян гядим сцхурларда цзви галыгларын чох аз олмасы, бу
чюкцнтцляр дахилиндя цзви сцхурларын азлыьыны мцяййян едир. Она эюря цзви
сцхурлар анъаг йосунлу ящянэдашларындан ибарятдир..
Гейд етмяк лазымдыр ки, кембридян гядим сцхурларын ичярисиндя кюмцр
вя йа нефт мяншяли цзви маддяляр йохдур. Карелийада Шунге чайынын щювзясиндя
(Онега эюлцнцн шимал сащилиндя) беля цзви маддялярин тапылмасы бизя
мялумдур. Орада протерозой филлитляри гатында ш у н г и т адланан гярибя
графитляшмиш кюмцрцн мющтявиляриня тясадцф олунур.
Кемьридян гядим сцхурларда тапылан бу графитин цзви мяншяли олмасыны
фярз етмяк олар. Айдындыр ки, кембридян гядим чюкцнтцляр, хцсусиля ян гядим
архей сцхурлары дахилиндя тапылан цзви галыглар кембридян гядим дюврлярдя
йайылан цзви алямин ясл вязиййятини якс етдирмир.
Кцлли мигдарда йосунларын вя демяк олар ки, бцтцн дяниз щейванлары
нцмайяндяляринин (ибтидаиляр, сцнэярляр, моллцскалар, буьумайанлылар)
протерозой сцхурларында тапылмасы, дяниздя щейванлар аляминин йцксяк дяряъяли
формалардан тяшкил олунмасыны вя хейли мцхтялифлийини эюстярир. Шцбщясиз,
протерозойадяк (беля дяниз фаунасынын ямяля эялмяси цчцн) Йер тарихинин бу
дюврдян яввял узун инкишаф тарихи (Йерин эеоложи тарихдян яввялки мярщяляси)
олмущдур. Беляликля, кембридян гядим сцхурларда цзви галыгларын аз олмасына
сябяб, бир тяряфдян кембридян гядим сцхурларын кяскин метаморфикляшмяси,
диэяр тяряфдян ися кембридян гядим дюврдя организмлярдя скелет
елементляринин зяиф инкишафыдыр.
Üzvi aləm və yerdə həyatın yaranması problemləri
Arxey süxurları üzvi qalıqlar saxlamır. Ən qədim orqanizm qalıqları yalnız
üst proterozoy və ya rifey çöküntülərində aşkar olunub. Lakin, orqanogen mənşəli
karbonatlı süxurlar və qrafitləşmiş şistlər orta və alt proterozoy əmələgəlmələrində
də təyin olunub. Rifeydə bitkilərin və ilkin heyvan qalıqlarının (qurdlar, süngərlər,
çiyinayaqlılar və digər onurğasızlar) aşkar olunmsı, bu tapılan qalıqların yüksək
inkişaf etmiş formalar olması,
imkan verir ki, Yerdə həyatın yaranması vaxtını rifeydən çox əvvəl - arxeydə
başlamasını ehtimal etmək mümkün olsun. Üzvi aləm uzun müddətli inkişaf və
təkamül prosesi keçməli idi ki, rifeydə və xüsusən də kembridə çoxsaylı və
çoxnövlü heyvanat və bitki aləmi yaransın.
Bəzi alimlər hesab edirlər ki, arxeydə hər halda sonunda, birhüceyrəli
mikroskopik orqanizmlər geniş yayılmışdır, bəlkə də çoxhüceyrəlilər də olmuşlar,
lakin onların mineral skeleti olmayıb. Rifey çöküntülərində çoxsaylı və müxtəlif
yaşıl yosunların stramotolitlərinin qalıqlarının aşkar olunması imkan vermişdir ki,
paleontoloji üsulu tətbiq etməklə, rifeyi dörd bir-birindən fərqlənən komplekslərə
bölmək mümkün olsun.
Beləliklə, dəqiq məlum olur ki, Yerdə həyat kembriyəqədərki dövrdə
yaranmışdır. Yerdə həyatın yaranması təbiətşünaslıq üçün əsas problemdirsə,
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geologiya elmində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki həyat, yer qabığının
yaranması və inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktordur. Geoloji
tədqiqatlar, bu problemin şərh olunmasında mühüm rol oynayır. Hal-hazırda Yerdə
həyatın yaranması istiqamətində aparılan elmi dünyagörüşlər qısa olaraq aşağıdakı
kimi şərh olunur.
Həyat, materiyanın mövcudluğunun müəyyən bir formasıdır. Bizim planetin
inkişafının ilkin mərhələlərinin birində Yerdə, elə bir şərait yaranıb ki, bu şəraitdə
qeyri üzvü maddələr və ya bəsit üzvü birləşmələr sonradan canlı orqanizmlərə,
daha sonra mürəkkəb üzvi birləşmələrə çevrilmişlər. Buna görə də Yerdə həyatın
yaranması tarixi ilə, ümumi şəkildə tanış olmaq, məqsədəuyğun olardı.
A.İ. Oparin göstərirdi ki, ilk orqanizmlərin yaranması vaxtının müəyyən
olunması məsələsi o zaman mümkün olacaq ki, canlı orqanizmlərin əsasını təşkil
edən zülalın hansı yolla yaranması aşkar olunsun. Bu məsələni öz elmi əsərlərində
akademik A.İ. Oparin aydınlaşdırmışdır.
Zülal - karbonun hidrogenlə, azotla və bəzi digər elementlərlə birləşməsindən
ibarətdir. İlkin karbohidrogenlər üzvü birləşmələrin əsasıdır.
Bunlar Yerin geoloji inkişafının ilk mərhələsində karbidlərlə (karbonun
metallarla birləşmələri) suyun və hidrogenlə, azotla zəngin, lakin müstəqil
oksigenin hələ ki, olmadığı, ilkin atmosferin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yarana
bilərlər. Bu yolla daha mürəkkəb üzvü birləşmələr – amin turşuları yaranmışdır ki,
bunlar zülalın yaranması üçün başlanğıc maddələrdir. Bu turşuların uzunmüddətli
qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində bəsit üzvü birləşmələr yarana bilərdi. Belə zülallar,
A.İ. Oparinin fıkrincə, ilkin okeanlarda geniş təmsil olunmuşdular.
Zülal birləşmələrinin laxtaları bəzi məhlullardan müəyyən maddələri tədricən
özlərinə hopdurmaq qabiliyyətinə malik olur, onlarla kimyəvi birləşmələr yaradır,
ölçülərini böyüdür, sonra isə yeni, kiçicik laxtalara bölünürlər. Beləliklə, ilkin canlı
üzvü maddənin, başlanğıc xüsusiyyətləri yaranırdı. Bu maddədə, sonradan bütün
canlı orqanizmlərə xas olan əlamətlər - maddələr mübadiləsi, qidalanma, böyümə,
artma yarandı. Sözsüz ki, üzvü laxtalar və onların ilkin birləşmələrindən, ən bəsit
orqanizmlərə keçid dövrü, on milyonlarla, bəlkə də yüz milyonlarla il tələb
etmişdir. ilkin birhüceyrəli orqanizmlərin yaranması dövrü hüceyrəyə qədərki
həyatdan daha çox vaxt tələb etmişdir.
Yerdə həyatın formalaşmasına sərf olunan müddət ən qədim erasında arxeydə baş vermişdir. Arxeyin sonunda artıq ilk hüceyrəli orqanizmlər
yaranmışdı.
Sonrakı eralar ərzində üzvi aləm daha intensiv təkamül etmiş və
mürəkkəbləşmişdir.
Yer qabığının kembrivəqədərki inkişaf xüsusiyyətləri.
Yerin geoloji inkişaf tarixinin ən uzunmüddətli vaxtı (80 %-dən artıq) olan
kembriyəqədərki dövr, öz növbəsində ən az öyrənilmiş geoloji zaman kəsiyidir.
Bunun səbəbi ondadır ki, kembriyəqədərki süxur qatları yüksək dərəcədə
metamorfızmə uğramışdır. Bu süxurlarda rifey istisna olmaqla, heç bir orqanizm
qalıqları aşkarlanmayıb. Bu süxurların təbii açılışları nisbətən azdır, çox geniş
sahələrdə kembriyəqədərki süxurlar kəskin dəyişikliyə uğramışdır.
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Buna baxmayaraq son zamanlar əldə olunmuş küllü miqdarda elmi
məlumatların analizi, kembriyəqədərki dövrdə yer qabığının inkişafının ayrı-ayrı
mərhələlərini ayırmaq, bu erada çöküntüəmələgəlmə və maqmatizm proseslərinin
bəzi xüsusiyyətlərini aşkar etmək, bu dövrün paleocoğrafi şəraiti barədə müəyyən
təsəvvür yaratmaq imkanı vermişdir. Bu məlumatların təhlili, həmçinin
proterozoydan sonrakı çöküntülərin öyrənilməsi Yerin geoloji inkişaf tarixində
təkrar olunan inkişaf dövrlərinin olmaması faktını qeyd etməyə imkan verir. Aydın
olur ki, inkişaf dövrləri bir-birini əvəz etdikcə, tektonik proseslərin,
çöküntüəmələgəlməsinin və üzvi aləmin xarakteri dəyişir.
Bəzi alimlərin fikrincə, Yerin inkişafının ilkin mərhələsində platforma və
geosinklinal olmayıb. Inkişafin bu mərhələsində ilkin yer qabığı üst mantiyadan
ayrılmış bazalt lavalarından təşkil olunmuş və tərkibcə əsasi süxurlardan ibarət
olmuşdur. Bununla yanaşı, ilkin yer qabığında en kəsiyi 50-60 km-ə çatan çoxsaylı
gümbəzvari qalxmalar yaranmışdır. Bu strukturlarda yer qabığının ilk qranitləşmiş
sahələri yaranmağa başlamışdır. Bu mərhələ bütövlükdə, "nuklear" mərhələ adlanır
və arxeyin sonuna qədər davam edir.
Yer qabığının tektonik inkişafının yeni mərhələsi arxeyin axırından başlayır.
Bu zaman nuklear yer qabığı üzərində xətti qırılmalar yaranmağa başlayır. Bunlar
protogeosinklinallar adlandırılır. Bu qırılmalarda qədim qranitləşmə sahələrindən
və ilkin bazalt qabığının qalxmış hissələrindən yuyulub gətirilmiş qırıntı
materialları toplanmağa başlayır.
Tektogenezin ən qədim saam və belomor (ağdəniz) mərhələlərində - arxeyin
sonu-proterozoyun əvvəlində ilk platforma hissələri - protoplatformalar yaranmağa
başlayır. Onlar bir-birindən qırılma çökəkləri ilə ayrılırdılar. Tektogenez
mərhələlərinin təzahürü zamanları yalnız şimal yarımkürəsinə (o da buradakı bütün
platformalara aid deyildir), xüsusən Şərqi Avropa platformasına aiddir. Cənub
yarımkürəsindəki tektogenez mərhələlərinin sayı və təzahür etmə vaxtları
Avrasiyada alınan məlumatlara uyğun gəlmir. Qeyd olunmalıdır ki, belə kəskin
fərqlər sonrakı tektogenez mərhələlərində də aşkar olunur.
Ən cavan protogeosinklinallar proterozoyun ortalarından başlayaraq yoxa
çıxır. Bunların yoxa çıxması ilə əlaqədar bu mərhələyə xas olan süxur
kompleksləri və formasiyaları - leptitlər, miqmatitlər, çarnokitlər, xüsusən də
cespilitlər yaranmışdır.
Tektogenezin növbəti mərhələsi Avropada Karel tektogenezi adlanır. Bu
tektogenez prosesi proterozoyun ortalarından başlayır. Karel geosinklinalları bir
çox xüsusiyyətələrinə görə neogeyin geosinklinallarının xüsusiyyətlərinə oxşayır,
lakin bunların bəzi hissələri hələ də nuklear yer qabığı üzərində yaranırdılar. Karel
qırışıqlığı başa çatdıqdan sonra iri platformalar əmələ gəlməyə başladı. Bu
platformaların arasında geosinklinal qarılmalar öz inkişafını davam etdirirdi.
Bunlarda artıq yeni tip çöküntülər toplanırdı ki, bu çöküntülər arasında biogen
mənşəli çöküntüləri də qeyd etmək vacibdir. Bunlara yosunlu əhəngdaşları və
dolomitləri, kömürlü və qrafıtləşmiş şistlər aid edilir.
Karel tektogenezi bitdikdən sonra şimal yarımkürəsində yer qabığının qədim
inkişaf mərhələsi sona çatır və neogey adlanan yeni mərhələ başlayır.

Melikov Behruz

Şimal yarımkürədə karel və baykal tektogenez mərhələləri arasındakı zaman
kəsiyində intensiv tektonik hərəkətlər baş vermir, Cənub yarımkürəsində isə bu
hərəkətlər xeyli intensiv idi.
Baykal tektogenez mərhələsi rifeyin sonunda-kembrinin əvvəlində
başlanmışdır. Bu mərhələnin strukturları Timan-Peçora rayonunda, Sibir
platformasının cənub-qərb və cənubunda yaranmışdır. Bu tip strukturlar həmçinin
Ural-Monqol geosinklinal qurşağının kənar hissələrində də yaranırlar. Cənub
yarımkürəsində də baykal tektogenezi zamanı ilə eyni vaxtda yaranmış strukturlar
geniş yayılmışlar.
Rifeyin sonunda başa çatmış baykal tektogenezi ilə yanaşı, bir sıra
geosinklinal qarılmalar yaranmağa başladı. Bunların inkişafı yeni, kaledon
tektogenez mərhələsinin başlandığını göstərirdi. Belə qədim geosinklinal
qarılmalar Ural-Monqol geosinklinal qurşağında, Altayda və Sayanda yaranmışdır.
Belə bir fərziyyə vardır ki, proterozoy erasının sonunda cənub yarımkürəsinin
bütün qədim platformaları - Cənubi Amerika, Afrika, Hindistan, Avstraliya və
Şərqi Antarktika bir-biri ilə birləşərək Hondvana adlanan vahid geniş bir materiki
əmələ gətirmişlər. Bu materikin tərkibinə həmçinin müasir Hind okeanı və Atlantik
okeanın cənub çökəkləri ərazisi də daxil idi.
Kembriyəqədərki laylarda (hətta ən qədimlərində belə) bəzən nisbətən zəif
metamorfıkləşmiş süxurlar mövcuddur və bunlar nisbətən daha cavan süxurlara
oxşadıqlarına görə bu faktdan istifadə edərək o geoloji zaman kəsiyinin fizikicoğrafı şəraiti barədə müəyyən məlumatlar əldə etmək olar. Məsələn, müxtəlif
materiklərdə proterozoy süxurları arasındakı tillit adlanan gilcələr, buzlaq
daşlarının aşkar olunması kembriyəqədərki dövrdə də buzlaşmalar baş verdiyini
güman etməyə imkan verir. Deməli, hələ o geoloji zamanlarda da yer səthində
iqlim zolaqları mövcud olmuşdur, məsələn, soyuq iqlim zonası. Bununla bərabər,
çox güman ki, kembriyəqədərki dövrdə fıziki-coğrafı şərait indikindən xeyli
dərəcədə fərqlənirdi. Müəyyən məlumatlara əsasən demək olar ki,
kembriyəqədərki dənizlərin sularının normal duzluluğu müasir dənizlərin sularının
duzluluğundan xeyli aşağı olmuşdur (təxminən 25‰). Atmosferin də tərkibi xeyli
fərqli olub, belə ki, o dövrün atmosferində CO2 miqdarı indikindən xeyli artıq
olmuşdur. Bunula əlaqədar, dəniz suyunda da bu qazın miqdarı indikindən çox
olmuşdur. Qədim geoloji epoxalarda atmosferdə CO2 çox olması intensiv vulkanik
fəaliyyətin olması ilə əlaqələndirilir. Kembriyəqədərki vaxtdan sonra okeanlarda
axar suların kontinentlərdən yuyub gətirdiyi duzların hesabına duzluluq xeyli artdı,
atmosferdə isə fotosintez nəticəsində CO2 miqdarı azaldı.
Kembriyəqədərki süxurların əsas xüsusiyyətləri və onların yayılması.
Kembriyəqədərki süxurların ümumi xüsusiyyəti onların yüksək dərəcə
metamorfızmə uğraması və maqmatik məhsulların daha çox yer tutmasıdır. Lakin
kembriyəqədərki müxtəlif süxur komplekslərində bu xüsusiyyətlər eyni səviyyədə
deyil.
Arxey yaşlı süxur qrupları intensiv metamorfızmə uğramaları ilə fərqlənir,
hərçənd ki, bu xüsusiyyət hər yerdə eyni səviyyədə deyil. Ona görə də bu yaşlı
süxurlara qneyslər, kristallik şistlər, kvarsitlər, amfibolitlər və s. daxildir, lakin
əsasən maqmatik süxurlar geniş intişar tapmışlar.
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Proterozoy yaşlı süxur qrupları metamorfizmin səviyyəsinə və tərkiblərinə
görə arxeydən çox az fərqlənirlər. Lakin orta və üst proterozoyda qədim
platformalarda platforma tipli süxurlar yayılır. Bunlar gil şistlər, qumdaşları,
kristallik əhəngdaşları və digər nisbətən az metamorfizmə uğramış süxurlardır. Alt
və orta proterozoyda qranitoidlərlə zəngin olan süxurlar xarakterikdir. Üst
proterozoy və ya rifey zamanı qədim epikarel platformalarının platforma
örtüklərində süxurlar metamorfızmə və intensiv dislokasiyaya uğramayıblar;
qırışıqlıq komplekslərində isə süxurların məruz qaldığı metamorfizm səviyyəsi
paleozoy metamorfizmindən fərqlənmir. Rifey üçün terrigen (qumdaşları,
alevrolitlər, argillitlər, konqlomeratlar), orqanogen (əhəngdaşları, dolomitlər),
həmçinin vulkanogen mənşəli (diabazlar, tuflar, tuffitlər) süxurlar xarakterikdir.
Qədim kembriyəqədərki (arxey, alt proterozoy) dövrün xarakter cəhətlərindən
biri burada geosinklinal formasiyaları olan effuziv - şist və dəmir-silikat
formasiyalarının geniş yayılmasıdır. Hər iki formasiya bütün qədim platformalarda
geniş yayılıb. Qeyd olunmalıdır ki, dəmir-silikat formasiyası ilə dünyanın dəmir
ehtiyatlarının xeyli hissəsi əlaqədardır. Dəmir-silikat formasiyasının xarakterik
tərkib hissəsi cespilitlərdir. Bunlar, hematit və ya maqnetitin kvarsitlərlə nazik
laycıqlar şəklində növbələşən komplekslərindən ibarətdir. əsas dəmir filiz yataqları
bunlardan ibarətdir. Cespilitlər çökmə-effuziv mənşəlidirlər.
Rifeyəqərki komplekslər üçün cespilitlərdən başqa çarnokitlər - orta tərkibli
süxurların, yüksək temperatur və qələvi məhlulların təsiri nəticəsində
ultrametamorfizmə məruz qalınış hiperstenli qranatlar; miqmatitlər - maqmanın
nüfuz etdiyi çökmə süxurlar; leptitlər - yüksək (qatı) metamorfizmə uğramış
çökmə və effuziv süxurlar və onların tufları. Rifeyəqədərki karbonat formasiyası,
paleozoyda dolomitlərlə, sonrakı dövrdə əhəngdaşları ilə xarakterikdir.
Kembriyəqədərki komplekslər Şərqi Avropa və Sibir platformalarının
qalxanlarında daha dolğun şəkildə qeyd olunur. Bunlar, Şərqi Avropa
platformasındakı Baltik və Ukrayna qalxanları, Voronej anteklizidir. Sibir
platformasında isə arxey və proterozoy süxurlarının çıxıntıları Aldan qalxanında,
Anabar anteklizində və bir sıra qalxmalarda qeyd olunur. Şərqi Avropa
platformasında rifey kompleksi çox məhduddur, Sibir platformasında isə nəzərə
çarpacaq dərəcədə geniş yayılmışdır.
Cavan epipaleozoy platformalarda kembriyəqədərki komplekslər rifey yaşlı
olub, platformaların bünövrələrinin qalxıntılarında qeyd olunurlar; rifeyəqədərki
süxurlar çox azdır. Rifey yaşlı komplekslərdən təşkil olunmuş bünövrə
qalxıntılarına Sayan, Altay, Ural, Tyan-Şan, Taymır, Qazaxıstan qırışıqlıq əyaləti
misal ola bilər.
Kembriyəqədərki çıxıntılar mezozoy və kaynozoy yaşlı dağlıq-qırışıqlıq
qurumlarında demək olar ki, tamamilə yoxdur. Kiçik və nadir kembriyəqədərki
komplekslər Kolımada, Çukotkada (mezozoy qırışıq qurumları), Kamçatkada,
Saxalində, Pamirdə, nadir hallarda Qafqazda (kaynozoy qırışıqlıq strukturları)
qeyd olunmuşlar.
Kembriyəqədərki süxurlarda, dəmir yataqlarından başqa (Krivoy-Roq, Kursk
maqnit anomaliyası, Kola yarımadası, Kareliya, Aldan qalxanı və s.), digər fıliz
yataqları, məs. Aldan qalxanında, Yenisey meqantiklinoriumunda qızıl, mis filizi,
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nadir elementlər və s. da mövcuddur. Qeyri-filiz faydalı qazıntılardan Aldan
qalxanında mikalar, Ukraynada kembriyəqədərki yaşlı qranitlər, labradoritlər,
mərmər və s. üzlük materialları mövcuddur.
Kembridən qədim dörün fайдалы газынтыларын ямяля эялмяси
Кембридян гядим дюврдя олан эеоложи шяраитин мцхтялифлийи кембридян
гядим йашлы файдалы газынтылар комплексинин мцхтялиф шякиллярдя ямяля эялмясини
мцяййян етмишдир. Чох характерикдир ки, онларын арасында чюкмя мяншяли
файдалы газынтылара раст эялмирик; йягин ки, бунларын чоху сонракы метаморфизм
нятиъясиндя мящв олмушдур. Онлара каустобиолитлярин бцтцн нювляри: кюмцр,
нефт, йанар шщистляр аиддир.Кембридян гядим сцхурлар ичярисиндя щямчинин дуз
йатаглары (даш дуз, калиум дузлары вя фосфоритляр) мялум дейилдир. Дцнйанын
бцтцн дямир ещтийатынын 95 %-дян чохуну тяшкил едян кембридян гядим дюврцн
ъеспилит типли дямир филизи йатаглары хцсусиля бюйцк практики ящямиййятя маликдир.
Кембридян гядим илкин чюкмя сцхурларын бир нювц дя ъ е с п и л и т л я р вя
йа дямирли кварситлярдир. Ъеспилитляр дямир филизи иля (щематитля) кварсын
нювбяляшян кичик тябягяляриндян ибарят олан назик лайлы метаморфик сцхурлардыр.
Щямин сцхурлар кимйяви йолла ямяля эялмиш (сонралар метаморфикляшмиш) дяниз
чюкцнтцляридир.
Ъеспилит типли дямир филизляринин Ян бюйцк йатаглары Русийада, Украйнада
(Кривой Рог), Курск вя Воронеж вилайятляриндя (Курск магнит аномалийасы)
йерляшир. Беля йатаглар, Русийанын Асийа щиссясиндя вя башга юлкялярдя: Шимали
Америкада (Йухары эюл районунда), Ъянуби Америкада (Гвиана, Бразилийа),
Ъянуби Африкада, Щиндистанда вя Австралийада тапылмышдыр.
Кембридян гядим йашлы файдалы газынтылар ичярисиндя чюкмя мяншяли
манган филизляри дя бюйцк ящямиййятя маликдир.
Магматик вя ясасян, интрузив характерли кембридян гядим сцхурларын
эениш йайылмасына бахмайараг, бу сцхурларла ялагядар олан файдалы газынты
йатагларынын сайы нисбятян аздыр. Бу щадися кембридян гядим гатларын кяскин
сурятдя йуйулмасы вя бунун нятиъясиндя, онларын йайылдыьы районларда, филиздян
мящрум олан интрузив кцтлялярин, адятян, йер сятщиня чыхмасы иля ялагядардыр;
интрузийаларын цст щиссяси вя онларла тямасда олан сцхурлар зонасы, йяни филиз
тясадцф олунан щиссяляр бурада эцълц денудасийа иля йуйулмушдур.
Кембридян гядим йашлы магматик фяалиййятля ялагядар олан дяринлик
мяншяли филизлярдян Забайкалийада вя Гярби Сибирдя (Алтай-Сайан даьлыг юлкяси)
гызыл йатагларыны, Ладога эюлцнцн шимал сащилиндя Питкйаранта полиметалл
(дямир, мисс, галай, эцмцш) йатагларыны, шимали Американын Йухары эюл
районунда ися мисс йатагларыны эюстярмяк олар.
Нящайят, кембридян гядим интрузийалар иля ялагядар олан микалар, чюл
шпаты, мярмяр вя магнезит кими чохлу гейри-филиз файдалы газынты йатагларыны да
эюстяря билярик. Кембридян гядим сцхурлардан чоху мярмяр,лабрадорит вя
кварситляр тикинти материаллары кими эениш истифадя олунур.
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Mövzu 6 (2 saat)

YER QABIĞININ PALEOZOY TARİXİ
Erkən paleozoy

Пз – палеозой (322 млн
ил)

Фанерозой (570 млн ил)

Ümumi məlumatlar
Paleozoy və sonrakı yaş qrupları kembriyəqədərki komplekslərdən fərqli
olaraq, öz dəyişməz xarici görünüşlərini demək olar ki, bütövlükdə saxlamışlar.
Bunların hərtərəfli tədqiq olunması (fasial, paleontoloji, struktur analiz və s.),
qədim epoxaların paleocoğrafi yaşını, üzvi aləmin xüsusiyyətlərini və inkişafını,
yer qabığının struktur dəyişmələrini, bərpa etməyə imkan verdi. Bununla yanaşı
digər əhəmiyyətli elmi məsələlər də öz həllini tapdı. Bütün bu tədqiqatların
nəticələri, yığcam şəkildə aşağıda şərh olunacaqdır.
Paleozoyun üzvi aləmi həm növlərinə, həm də onların sayına görə çox
müxtəlifdir. Bunlar, qırılmış qədim heyvan qruplarından və bitkilərdən ibarətdir.
Bunlar özünəməxsusluqları ilə fərqlənirlər, tək-tək nümayəndələrinə hal-hazırda
çox təsadüfi hallarda rast olunur. Bu da eranın adını müəyyənləşdirir (paleozoy qədim həyat erası deməkdir).
Paleozoyda Yer qabığı çox mürəkkəb dəyişikliklərə uğramışdı. Geosinklinal
qurşaqlarda bu zaman çoxsayh və möhtəşəm qırışıqəmələgəlmə prosesləri baş
verirdi. Nəticədə bu qurşaqların bir hissəsi ya tamam yox olurdular, ya da o qədər
ölçüləri kiçilir və onlar cavan platformalara (epipaleozoy) çevrilirdilər. Sonuncular
daha cavan qırışıqlıq qurumlarının tərkibinə daxil olurdular.
Yer qabığında baş verən zəif ehtizazi hərəkətlər nəticəsində baş verən,
dənizlərin transqressiya və reqresiyası, qədim və epibaykal platformaların
müəyyən hissəsində (ərazisində) çox qalınlığa malik çöküntülərin toplanmasına
səbəb oldu. Daha qalın çöküntü yığımları geosinklinal qırılmalarda toplanırdı.
Paleozoy süxurlarının əmələ gəlməsində maqmatik proseslər də əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Vulkanik püskürmələr və maqmanın yer qabığının müəyyən
dərinliyinə nüfuz etmiş intruzivlərdən təşkil olunurdular. Geosinklinal qurşaqlarda
dağəmələgəlmə prosesində turş tərkibli böyük qalınlıqlı intruziyalar mühüm rol
oynamışdır. Əsasi maqmanın məhsulları isə, qədim platformalarda və əsasən
dərinlik çatları ilə yer qabığına nüfuz edirdi.
Cədvəl
Еон
Ера
Дювр
Епоха
Яср
(Еонотем) (Ератем) (Систем)
(Шюбя)
(мяртябя)
эеъ
татар П2т
казан П2кз
(10)
йфа
П2у
П
перм
кунгур П1к
(38)
еркян
артин П1ар
(28)
сакмар П1с
ассел П1а
Ъ
эеъ
гжел Ъ3э
дашкюмцр
(10)
касимов Ъ3к
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вя йа
карбон
(74)

Д
девон
(48)

С
силур
(30)

О
Ордовик
(65)

орта
(24)
еркян
(40)
эеъ
(14)
орта
(13)
еркян
(21)
эеъ
(13)
еркян
(17)
эеъ
(10)
орта
(30)
еркян
(27)
эеъ
(18)

Є
кембрии
(65)

орта
(17)
еркян
(30)

москва Ъ2м
башгыр Ъ2б
серпухов Ъ1с
визе Ъ1в
турне Ъ1т
фамен Д3фм
франс Д3ф
живет Д2эв
ейфел Д2еф
злихов Д1з
прага Д1п
лохков Д1л
пржидол С2п
лудлов С2л
венлок С1w
лландовери С1л
ашэил О3а
карадок О2k
лландейл О2лd
лланвирн О2л
арениг О1а
тремадок О1т
батырбай Є3б
аксай Є3ак
сак Є3с
айусакан Є3ас
май Є2м
амэин Є2ам
тойон Є1tn
ботом Є1b
атдабан Є1at
томмот Є1т

Paleozoy erası altı dövrə ayrılır: kembri, ordovik, silur, devon, karbon, perm.
Paleozoy süxurlarının intensiv dəyişmələrə və metamorfizmə uğradığı
yerlərdə geniş bucaq uyğunsuzluğunun qeyd olunması nəticəsində paleozoyu üç
hissəyə bölürlər: alt paleozoy (kembri, ordovik), orta paleozoy (silur, devon, alt
karbon) və üst paleozoy (orta və üst karbon, perm).
Палеозой ерасынын цзви алями вя онун ясас инкишаф мярщяляляри
Кембрии, Ордовик вя Силур дюврлярини бирляшдирян Алт Палеозой
заманында цзви алям кифайят гядяр щям мцхтялиф, щям дя зянэин олмушдур.
Буна мцвафиг системлярин чюкцнтцляри ичярисиндя щазырда кцлли мигдарда
палеонтоложи галыглара (фянярясизляря) ясасян сюйляйирик. Щям дя эюрцнцр,

Melikov Behruz

Кембридянгядим заманда Палеозойун башланьыъына гядяр цзви алям узун вя
мцряккяб бир инкишаф йолу кечмишдир.
Алт Палеозойун битки алями мцхтялиф су йосунларындан тяшкил
олунмушдур. О заманкы дянизлярин сащилйаны батаглыглара чеврилмиш сащяляриндя
йашайан псилофитляри йерцстц биткиляря мисал эюстярмяк олар.
Щейванлар алями су шяраитиндя вя хцсусян дянизлярдя йашайан
фоормалардан (трилобитляр,чийинайаглылар, граптолитляр, археосиатлар вя б.) тяшкил
олунмушдур.
Алт Палеозойун ян мцщцм фягярясиз щейван группу трилобитлярдир. Бунлар
гыса бир заманда сцрятля инкишаф едяряк бир чох рящбяр формалар вермишдир. Она
эюря дя алт Палеозой чюкцнтцляринин стратиграфик бюлэцсц, башлыъа олараг,
трилобитлярин газынты галыгларына ясасланмышдыр.
Алт Палеозой заманында эениш йайылан фягярясиз щейван
групларындан икинъиси брахиоподлар олмушдур. Кембри дянизляриндя онларын
даща бясит нцмайяндяляри (килидсизляр), Ордовик дянизляриндя ися бир гядяр
инкишаф етмиш формалар- килидли брахиоподлар йайылмышдыр.
Алт Палеозой цчцн мцщцм фягярясиз щейван группу олан
граптолитлярин инкишафында ясасян цч мярщяля айырмаг олар: Кембрии дюврц цчцн
колвары граптолитляр, Ордовик цчцн чохъярэяли граптолитляр вя нящайят, Силур
цчцн биръярэяли граптолитляр сяэиййяви олмушдур.
Археосиатлар ися билаваситя Кембрии системи цчцн типик формалардыр.
Алт Палеозойда мялум олан башга фягярясиз щейван групларындан
наутилоидейа нцмайяндялярини, баьырсагбошлуглулары, гурдлары, ляриситиканлылары,
хярчянэябянзярляри вя б. эюстярмяк олар.
Девон, Карбон вя Перм чюкцнтцляри ичярисиндя раст эялян палеонтоложи
галыглар эюстярир ки, Йер цзяриндя цзви алям Цст Палеозойда йцксяк тякамцл
просеси кечирмишдир.Бу заман щяйат няинки дяниз щювзяляриндя, щям дя гуруда
инкишаф етмишдир. Цст Палеозойда биткилярин эениш мигйасда инкишафы даща чох
диггяти ъялб едир. Йерцстц биткиляр континентлярдя бюйцк сащяляри тутмуш вя сых
мешяляр ямяля эялмишдир. Цст Палеозой – плаунларын (гатыргуйруьуларын),
эювдясибуьумлуларын вя айыдюшяйикимилярин зянэин инкишафы, сюзцн ясл
мянасында, чичяклянмяси дюврцдцр.
Цст Палеозойда щейванлар арасында ясас йери брахиоподлар, гониатитляр,
мяръанлар, ибтидаиляр, балыглар, суда-гуруда йашайанлар вя сцрцнянляр
тутмушдур.
Молйускалардан ян эениш йайыланы гониатитляр олмушдур. Цст Палеозойун
бцтцн кясилиши бойу бунларын газынты галыгларына раст эялинир.
Цст Палеозойда мяръанлар интиенсив инкишаф етмишдир. Цст Палеозойун
яввялиндя боруъуглу мяръанлар, демяк олар ки, тамамиля гырылмыш вя онларын
явязиня шцалы мяръанлар мейдана эялмишдир (хцсусиля дюрдшцалы мяръанлар).
Перм дюврцндя алтышцалы мяръанлар эениш йайылыр.
Цст Палеозойун ахырында сератитляр мейдана эялмиш вя сонралар Мезозой
ерасында даща сцрятля инкишаф етмишдир..
Цст Палеозой – балагларын интенсив инкишафы дюврцдцр. Буна эюря дя
Девон дюврцнц бязян “балыглар ясри” адландырырлар. Девон чюкцнтцляриндя
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зирещли балыгларын, икитяняффцслц балыгларын вя б. зянэин газынты галыгларына раст
эялинир.
Цст Палеозойда вя хцсусян онун икинэи йарысында фягяряли щейванлар –
амфибийалар вя сцрцнянляр чох бюйцк юлчцляря чатыр. Сцрцнянляр (рептилийа)
ичярисиндя отйейянляр вя йыртыъылар группу айрылыр.
Алт вя Цст Палеозойун сярщядиндя цзви алямдя кяскин дяйишилмя
(эенишлянмя) баш вермишдир.
Фауна вя флоранын дяйишилмяси, ещтимал ки, Каледон гырышыглыьынын
нятиъясидир, чцнки бу тектоэенез иля ялагядар олараг йер габыэынын
структурларында, йер сятщинин релйефиндя физики-ъоьрафи шяраитиндя вя иглиминдя
ясаслы дяйишиклик йаранмышдыр. Бу ися, шцбщясиз, цзви алямин инкишаф характериня
тясир эостярмишдир.
Kembri dövrü
Kembri sisteminin bölgüləri.
Kembri sistemi ilk dəfə 1836-cı ildə İngiltərədə ayrılmışdır. Ona bu ad Uelsin
qədim adı olan Kembriyə görə verilmişdir. Burada bu yaşlı süxurlar çox geniş
yayılmışdır.
Kembri sistemi üç şöbəyə bölünür: alt, orta və üst kembri. Alt və orta şöbələr
öz növbəsində mərtəbələrə bölünür (cədvələ bax).
Üzvi aləmi.
Kembri sisteminin çöküntülərində çox sayda üzvi qalıqlar aşkar olunmuşdur.
Bitki aləmi bu dövrdə də daha çox müxtəlif dəniz yosunlarından ibarət olub.
Kembridə xüsusən göy yaşıl yosunların stromatolitləri, əhəngdaşları layları geniş
yayılmışdır. Quru bitkilərinin vegetativ orqanlarının olması hələ ki, sübut
olunmayıb. Lakin həm kontinental, həm də dayaz dəniz çöküntülərində xarakterik
bitki növlərinin sporlarına rast olunur. Bu da onu göstərir ki, artıq kembrinin
əvvəllərindən quru və quruya yaxın bataqlıq ərazilərində bitkilər mövcud olmuşlar.
Kembrinin heyvanat aləmi kifayət qədər zəngindir. Bunlar, əsasən,
onurğasızların arxaik qruplarını təşkil edən tiplərindən ibarətdir. Bu canlıların
demək olar ki, hamısı yalnız dəniz formalarından ibarətdir. Onurğalılardan isə, son
zamanlar aşkar olunmuş balığabənzər çənəsizlərin nümayəndələrini misal
göstərmək olar. Lakin bunlar, çox bəsit olub, aşağı sinifə mənsubdurlar.
Onurğasızlardan kembridə ən çox yayılanlar trilobitlər, çiyinayaqlılar və
arxeosiatlardır. Bunların da təxminən 60%-ə qədəri trilobitlərdir, ikinci yerdə
çiyinayaqlılar, üçüncü yerdə arxeosiatlardır. Heyvanların digər növləri, kembri
çöküntülərində çox təmsil olunurlar.
Kembridə ən sürətli təkamül prosesi keçirən trilobitlər olmuşlar, bu səbəbdən
kembri sisteminin stratiqrafiyası bu heyvanların qalıqları əsasında qurulmuşdur.
Kembri trilobitlərinin əksər cinsləri və növləri dövrün sonuna doğru qırılmış və
ordovik dövründə bunların yeni cinsləri və növləri yaranmışdır. Kembri
trilobitlərindən Olenellus, Olenoides, Paradoxides, Olenus, Agnostus və s. cinsləri
ən çox yayılmışlar.
Arxeosiatlar yalnız alt və bəlkə də orta kembridə tapılıblar. Çox məhdud
yayıldıqlarına görə, stratiqrafiya üçün əhəmiyyətli sayılırlar. Kembridə
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çiyinayaqlılar əsasən kilidsizlərdən - Obolus, Lingula ilə təmsil olunmuşlar,
kilidlilərdən Kutorgina xarakterikdir, başayaqlılardan primitiv nautiloideyalar Volbortella məlumdur.
Kembri dövrünün bəzi rəhbər formaları:
1 - Olonellus (Schmidtiellus) miekwitzi Schm ; 2 - Olenoides obrutschevi
Lerm.; 3 - Paradoxides bohemicus Barr.; 4 - Olenus truncatus Brum.
Onurğasızların digər qruplarından, bağırsaqboşluqluların nümayəndələri
(meduzaların qalıqları), qurdlar, dərisitikanlılar (tekoideyalar və karpoideyalar
siniflərinin nümayəndələri) və bəzi başqaları məlumdurlar.
Tektonika və paleocoğrafiya
Yer qabığının kontinental hissəsində paleozoy erasından əvvəl, müasir
materiklərin nüvəsi olan qədim platformalar yaranırdı. Bununla belə, yalnız
kembrinin əvvəlində, baykal tektogenezinin tam başa çatmasından sonra bu
platformalara baykal qırışıqlıq strukturları birləşdi və qədim epibaykal
platformaların konturları tamamilə müəyyənləşdi.
Asiya materiki istisna olmaqla, müasir materiklər bir qədim platformadan
təşkil olunmuşdur. Yalnız Asiya qitəsi dörd qədim platformadan - Sibir , Şimali
Çin, Cənubi Çin və Hindistan platformalarından, həmçinin bir neçə aralıq
platforma massivlərindən - Tarım, Kolıma və s.-dən təşkil olunmuşdur.
Qədim cənub yarımkürəsi platformaları (Cənubi Amerika, Afrika, Hindistan,
Avstraliya və Şərqi Antarktika), belə güman edilir ki, paleozoyun əvvəlində bütöv
bir iri materiki - Hondvananı təşkil edirdilər (bu materik sonradan bir neçə hissəyə
parçalandı). Güman olunur ki, bu platformaların vahid materik şəklində birləşməsi
baykal (və ya onunla eyni zamanda baş vermiş) qırışıqəmələgəlmə epoxası ilə
əlaqədardır. Bu proses qədim platformalar arasında yerləşən geosinklinal
qurşaqları da əhatə etmişdir.
Paleozoy erasının başlanğıcmda bütün qədim platformalarda qalxanlar və
plitələr aydın şəkildə müəyyən olundular. Bəzi qədim platformalardan (Afrika,
Avstraliya) fərqli olaraq Şərqi Avropa və Sibir platformalarında plitələrin sahəsi
qalxanların sahəsindən xeyli böyük olmuşdur. Bu dövrdən başlayaraq plitələrdə
sinklizlər və anteklizlər formalaşdılar. Belə ki, artıq kembrinin əvvəlində (bəlkə də
proterozoyun sonunda) Şərqi Avropa platformasında çox iri Moskva sinklizi
formalaşmağa başladı. Bu zaman ərzində Sibir platformasında çox böyük Tunqus
sinklizini yaranmağa başlandı. Qədim platformalarda sinklizlərin yaranmağa
başlanması prosesi platformalarda bünövrənin dərinlik qırılmalarının əmələ
gəlməsi ilə müşayiət olunurdu. Bu da, yəqin ki, baykal qırışıqəmələgəlmə
prosesinin sona çatması və ya kaledon qırışıqəmələgəlməsi prosesinin başlanması
ilə əlaqədardır.
Kembriyəqədərki dövrün sonuna yaxın qeyd olunmuş platformalar, birbirindən (və ya okean çökəklərindən) geosinklinal qurşaqlarla ayrılırdılar. Şərqi
Avropa və Cənubi Çin platformaları və Hondvana arasında geniş Aralıq dənizi
geosinklinal qurşağı yerləşmişdir. Şərqi Avropa və Sibir platformaları; Sibir və
Şimali Çin platformaları arasında dirsəkvari əyilmiş Ural-Monqol geosinklinal
qurşağı mövcuddur. Şimali Amerika və Şərqi Avropa platformalarıni Atlantik
geosinklinal qurşağı ayırır. Çox böyük məsafəyə uzanan iki geosinklinal qurşaq
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Sakit okean çökəyini əhatə edir: Şərqi Sakit okean qurşağı Sakit okeanın Amerika
sahillərini, Qərbi Sakit okean qurşağı isə, Sakit okeanın Asiya sahillərini əhatə
edir. Bu iki qurşağı adətən vahid bir geosinklinal qurşaq - Sakit okean geosinklinal
qurşağı kimi qəbul edirlər.
Adları çəkilən geosinklinal qurşaqlar bütövlükdə kembri dövrü ərzində
mövcud olmuşlar və onların ancaq müəyyən sahələri, baykal tektogenezi
nəticəsində qırışıqlıq qurumlarına, sonradan isə platformalara çevrilmişlər. Hələ
rifey vaxtından, bu geosinklinal qurşaqların ərazisində və bəzən onlardan kənar
ərazilərdə, geosinklinal çökəklər yaranmışdır. Bu çökəklərdə yeni, kaledon
tektogenez epoxası ilə əlaqədar aktiv tektonik hərəkətlər baş verirdi. Kaledon
epoxası silurun sonuna və devonun əvvəlinə kimi davam etmişdir.
Bəzi geosinklinal çökəklərdə, geosinklinal inkişaf dövrü, hələ son kembrinin
əvvəlində başa çatmışdı və kembrinin sonunda və ordovikin əvvəlində buralar
orogen inkişaf dövrünü keçirirdi. Bu proses nəticəsində yaranmış dağlıq-qırışıqlıq
qurumları bəzən ilkin kaledon qırışıqlıq sahələri adlandırıhr ( məsələn bunlar
Avrasiyanın 1966-cı ildə çap olunmuş tektonik xəritəsində öz əksini tapmışdır).
İlkin kaledonidlərə Şərqi Sayanın cənub-qərb hissəsi, Kuznets Alatausu, Dağlıq
Şoriya, Dağlıq Altayın bir hissəsi və Sayan dağlarının və Şərqi Zabaykalın bəzi
strukturları aid edilir.
Bütövlükdə kembri dövründə kaledon tektogenezi geosinklinal qurşaqlarda
nisbətən sakit şəkildə qeyd olunurdu, dağəmələgəlmə prosesi geniş ərazilərdə
nisbətən gec baş vermişdir (silur və ordovik dövrlərində). Bununla əlaqədar, qədim
platformaların da inkişafı nisbətən sakit tərzdə baş verirdi.
Şərqi Avropa və Sibir platformalarında, hələ proterozoyun sonunda (vend
vaxtı) batma prosesi başlanır və kembrinin əvvəlində dənizin transqressiyası baş
verir: Şərqi Avropa platformasında bu transqressiya, kembrinin ortalarına yaxın
vaxtda, Sibir platformasında isə kembrinin sonuna yaxın vaxtda, sona yetmişdir.
Platformalarda bu batmalar, onların sərhədlərində yerləşən geosinklinal
qurşaqlarda baş verən batmalarla eyni zamanda baş verir. Şərqi Avropa
platformasında, dəniz, onun qərb hissəsini basınışdı, Sibir platformasını isə, baykal
və Anabar hissələri istisna olmaqla, bütövlükdə örtmüşdü. Kembri transqressiyası,
Şimali Amerika platformasının cənubunda, (kembrinin sonunda) və Cənubi Çin
platformasında, həmçinin Hondvana materikinin ucqarlarında - Amazonka çayının
hövzəsində (Cənubi Amerika platforması), Afrika platformasının şimalında və
Avstraliya platformasının şərqində, inkişaf etmişdi. Dəniz transqressiyası, bütün
geosinklinal qurşaqlarda baş vermişdi, ancaq dövrün sonunda ilkin kaledon
qırışıqlığı prosesi nəticəsində, bu geosinklinal qurşaqlarda qalxmalar baş verdi.
Transqressiya nəticəsində, platformaların batmış hissələrində yaranmış dəniz
hövzələri epikontinental dənizlər adlandırıldılar. Epikontinental dənizlərin
çöküntüləri, sonradan geosinklinal rejimin bərpasına məruz qalınırlarsa, öz ilkin
yatımlarını saxlayırlar, metamorfizmə uğramırlar və platforma örtüyünü təşkil
edirlər.
Kembri dövrünun paleocoğrafiyasının xarakter xüsusiyyətlərindən başlıcası,
şimal yarımkürəsinin platformalarında dəniz rejiminin mövcud olmasıdır. Bununla
yanaşı cənub yarımkürədə yerləşən Hondvana materiki, kontinental rejimlə
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xarakterizə olunur. Qədim platformaların dənizlə örtülməyən hissələrinin relyefı
qeyri-hamar olmuşdur, baykal hissədə isə tam dağlıq şərait mövcud idi.
Geosinklinal əyalətlərdə relyef çox mürəkkəb idi: dərin geosinklinal batıqlar,
dənizlərlə örtülmüşdülər və geoantiklinallar ilə növbələşirdilər (bəzən aralıq
massivləri ilə). Geoantiklinallar qalxıntılar şəklində olub, dağlardan təşkil olunmuş
adalardan ibarət idilər. Bu dağlardan küllü miqdarda qırıntı materialları yuyulub
axıdılırdı. Təxmin etmək olar ki, hələ kembriyəqədərki dövrdən indiyədək Sakit
okean çökəyində dəniz rejimi mövcud olmuşdur.
Geosinklinal qurşaqlarda, xüsusən kaledon tektogenez epoxası intensiv
şəkildə baş verirdi, məsələn, Atlantik, Ural-Monqol və s. sahələrdə sualtı, suüstü
vulkanizm və həmçinin intruziv maqmatizm qeyd olunurdu. İlkin etaplarda
ultraəsasi və əsasi maqmatizm, sonrakı etaplarda isə qranitoidlər mövcud
olmuşdur.
Paleocoğrafı şəraiti təsvir edəndə, iqlim xüsusiyyətləri hökmən nəzərə
alınmalıdır. Bu məlumatlar olmasa, kembri dövründə ümumi şəraitin necə olması
barədə mühakimə yürütmək çox çətin olardı. Təəssüf ki, kembri dövrünün iqlimi
barədə hələ ki, kifayət qədər məlumat yoxdur. İndikator süxurlar bu dövrün
çöküntülərində rast olmayıb, quru bitkilərin qalıqları çox cüzi miqdardadır, dənizdə
yaşayan orqanizmlərdən trilobitlər və arxeosiatlar kosmopolit canlılar olduqları
üçün iqlim barədə konkret məlumat vermirlər.
Bəzi yerlərdə kembri çöküntülərində (Sibir platformasının cənubu, Hindistan
platforması) duzlar aşkar olunub, ancaq onlar da bu dövr üçün iqlim zolaqları
ayırmağa tam yardım etmir.
Paleozoyun qədim dövrlərinin iqlimini müəyyən etməkdə, bəzi alimlərin
fikrincə, qədimdə yerin fırlanma oxunun vəziyyətinin indiki vəziyyətindən xeyli
fərqlənməsi səbəbindən, çətinliklər törədir. Çünki yerin fırlanma oxu, planetimizdə
iqlimi müəyyənləşdirən əsas amildir. Yerin fırlanma oxunun yerdəyişməsini
paleomaqnetizm elmi sübut edir.
Paleomaqnetizm dedikdə, süxurların yarandığı vaxtdan onlarda olan
ferromaqnit komponentlərin təbii qalıq maqnetizmi nəzərdə tutulur.
Müxtəlif yaşlı süxurlarda, təbii qalıq maqnitləşmə eyni səviyyədə olmur, bu
isə qütblərin yerdəyişməsini, yəni Yerin fırlanma oxunun yerdəyişməsini göstərir.
N.M. Straxovun verdiyi məlumata görə ilkin paleozoyda yerin şimal qütbü
Sakit okeanın mərkəzində, cənub qütbü isə Afrika sahillərində yerləşmişdi.
Rütubətli tropik iqlim zonası Cənubi Qrenlandiyadan, Yeni Torpaqdan keçərək
Sibirin qərbinə qədər uzanmışdır.
O zaman bütün mülayim ilıq iqlim zonaları, ekvatorun müasir vəziyyəti ilə
müqayisədə şimala doğru xeyli yerdəyişməyə məruz qalmışdı.
Çöküntütoplamanın əsas xüsusiyyətləri.
Geosinklinal qurşaqlarda kembri yaşlı çöküntülərin formasiyaları, onların
ilkin inkişaf etapları üçün xarakterikdir. Burada metamorfogen, vulkanogen və
karbonat formasiyaları üstünlük təşkil edir; bunlardan spilit -keratofırləri,
silisiumlu şistləri qeyd etmək olar. Bunların ümumi qalınlığı, müxtəlif zonalarda 48 km arasındadır. İlkin kaledon qırışıqlığı baş verən geosinklinal sistemlərdə üst
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kembri çöküntüləri orogen formasiyası süxurlarından, yəni molasslardan təşkil
olunmuşdu (məsələn Qərbi Sayan).
Qədim platformalarda da kembri süxurları, formasion cərgənin aşağı
hissəsinə, yəni inkişafın kaledon mərhələsina uyğun gəlir. Şərqi Avropa
platformasında kembri çöküntüləri məhdud sahələrdə və yalnız alt şöbəsi
yayılmışdır. Bu çöküntülər alt dəniz terrigen formasiyaya (gillər, qumdaşları,
qumlar) aiddirlər. Sibir platformasında terrigen formasiya ilə yanaşı karbonat
formasiyası da geniş yayılmışdır; adətən sonuncular arxeosiat əhəngdaşlarından
ibarətdirlər. Platformanın cənub-qərb hissəsində bu çöküntülərin neftliliyi
müəyyən olunmuşdur. İrkutsk vilayətində karbonat formasiyası çöküntülərində
duzsaxlayan qatlar mövcuddur.
Kembri dövrü üçün, hələ də kembriyəqədərki çöküntütoplanma prosesinin
bəzi əlamətləri xarakterik olaraq qalır. Bu arxaik əlamətlər karbonatlı süxurların
hemogen mənşəli olmasında özünü göstərir. Bəzən az miqdarda da olsa, kembri
çöküntülərində tipik kembriyəqədərki süxurlar olan cespilitlərə rast olunur. Kembri
dövründə ilk neft saxlayan laylar yaranmağa başladı (Sibir platformasının cənubqərbində). Bir çox platformalarda kembri yaşlı çöküntülər xeyli yayılmışlar.
Məsələn Sibir platformasının çox hissəsində, Şərqi Avropa platformasının
qərbində, paleozoy qırışıqlıq qurumlarının nüvə hissələrində (Qazax qırışıqlığı,
Altay, Sayan, Ural, Tyan-Şan). Daha cavan qırışıqlıq strukturlarında (mezozoy,
kaynozoy) kembri yer səthində, demək olar ki, qeyd olunmur.
Ordovik dövrü
Ordovik sisteminin bölgüləri.
Ordovik sistemi Silurun ordovik şöbəsinin əsasında müstəqil sistem kimi
ayrılıb. Hal-hazırda ordovik sistemini üç şöbəyə və bu şöbələrin hər birini iki
mərtəbəyə ayırırlar: alt ordovik şöbəsi (Oı) tremodok (Oıt) və areniq (Oıar)
mərtəbələrinə; orta ordovik (O2) llanvirn (O2İn) və llandeyl (O2l) mərtəbələrinə; üst
ordovik (O3) isə karadok (O3c) və aşgil (O3a) mərtəbələrinə ayrılır.
Üzvi aləmi
Ordoviki xarakterizə edən üzvi qalıqlar kembriyə nisbətən xeyli zəngindir.
Bitki aləmi daha çox yosunlardan ibarətdir. Quruda olan bitkilərdən psilofıtlərə
yaxın olan primitiv formalar yayılmışdılar ki, bunlar da əsasən suda-quruda
yaşayırdılar.
Kembri üçün xarakter olan dəniz canlılarından trilobitlər və çiyinayaqlılar
ordovikdə xeyli sürətlə inkişaf etmişlər. Ordovikdə trilobitlər yeni cinslərlə
zənginləşmişlər. Trilobitlərin təkamülü sürətlə gedirdi və bunlar həm özündən
əvvəlki kembri trilobitlərindən, həm də sonrakı silur trilobitlərindən fərqlənirdilər.
Ordovik çöküntülərində tapılan trilobitlərin 90 cinsi və 1200-dən çox növü
məlumdur. Ordovik trilobitlərinin əsas cinsləri Asaphus, Megalaspis, İllaenus və
s.- dir.
Ordovikdə buğumayaqlıların yeni, özünəməxsus dəniz heyvanları - qiqant
xərçənglər qrupları yarandı.
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Ordovikin çiyinayaqlıları əsasən əhəng qabıqları olan kilidli formalardan
ibarətdir. Onların çoxu rəhbər fauna kimi qəbul olunub: Orthis, Parambolites və s.
Kilidsiz çiyinayaqlılardan isə rəhbər forma kimi Obolus qeyd olunur.
Ordovik dövründə bağırsaqboşluqlu tabulatalar və dördşüalı mərcanlar inkişaf
etmişlər. Bu dövrdə həmçinin dərisitikanlılar, xüsusən də onların ən qədimləri
yaşamışlar. Ordovik faunasında mühüm yeri başayaqlılar tuturlar. Bunlar da hələ
qabıqları hamar ən qədim formalardır. Bunların ən xarakter nümunəsi Endoceras
cinsidir. Bu dövrdə qraptolitlər özlərinin yüksək inkişaf mərhələsini keçirdilər. Bu
faunanın çox yayıldığı sahələrdə ordovik çöküntülərini horizontlara belə ayırmaq
mümkün olmuşdur. Bu cinsin nümayəndələrindən Didymograptus, Tetragraptus,
Diplograptus və digərlərini göstərmək olar.
Onuğalılardan ordovik çöküntülərində nadir olan primitiv çənəsizlər
tapılmışdır.
Tektonika və paleocoğrafiya.
Ordovik dövründə, kembri dövrünün sonunda mövcud olan platformalar və
geosinklinal qurşaqlar saxlanılmışdı. Geosinklinal qurşaqlar intensiv dağılmaya
məruz qalmışdılar; geosinklinal çökəklərdə qarılma sürətlə gedirdi. Buna görə də
bu çökəklərdə, böyük qalınlığa malik (bir çox km-lər) terrigen dəniz çöküntüləri və
effuzivlər toplanırdı. Hersin tektogenezinin bəzi geosinklinal çökəkləri yaranmağa
başlamışdı.
Ordovik dövrünün sonuna yaxın bəzi geosinklinal çökəklərdə məxsusi
geosinklinal prosesi şəngiməyə başladı və orogen mərhələsi ilə əvəz olundu.
Bu zaman ərzində Şimali Tyan-Şanda və Ural-Monqol geosinklinal
qurşağının digər strukturlarında, Atlantik geosinklinal qurşağının Appalaç və
Qrampian geosinklinal əyalətlərində (birinci qurşağın cənub-qərbində, ikinci isə
şimal hissəsində yerləşirlər) və digər sahələrdə bir sıra dağlıq-qırışıqlıq
sistemlərinin qalxması baş verir.
Ordovik dövründə platformalarda sinklizlər dərinləşməkdə davam edirdilər,
yeni çökəklər yaranırdı. Şərqi Avropa platformasının cənub-qərb kənarında və
Baltikyanı ərazilərdə qarılmalar daha geniş baş verirdi.
Kembrinin sonunda başlayan dəniz reqressiyası, ordovik dövründə ümumi
transqressiya ilə əvəz olundu. Ordovikdə epikontinental dənizlərin sahəsi o qədər
genişləndi ki, bütün paleozoy erası ərzində platformalarda baş verən
transqressiyaların ən böyüyü oldu. Lakin qədim platformaların hamısında ordovik
transqressiyası eyni səviyyədə baş vermədi. Əgər, Şimali Amerika platformasında
ordovik transqressiyası kembri transqressiyasından dəfələrlə artıq olmuş və bu
platformanın demək olar ki, bütün ərazisini örtmüşdüsə, əksinə Sibir və Şərqi
Avropa
platformaları
ərazisində
ordovik
transqressiyası
kembri
transqressiyasından xeyli zəif olmuşdu. Epikontinental dənizlərin genişlənməsi
Hondvanada da müşahidə olunurdu.
Ordovikin sonuna yaxın, dağəmələgəlmə prosesi ilə əlaqədar olaraq, bəzi
geosinklinal sistemlərdə, xüsusən də platformaların sərhədində yerləşən sahələrdə,
həm geosinklinal, həm də epikontinental dənizlər, daralıb dayazlaşmaya məruz
qaldılar.
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Süxurların paleomaqnetizm tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən, ordovik
dövründə qütblərin yerləşməsi və iqlim zonaları, kembri dövründəki vəziyyətini
saxlayırlar. Güman olunur ki, Şimal yarımkürəsində dəniz rejiminin geniş olması
(müasir sərhədləri boyu), burada iqlim şəraitinin mülayim olmasını təmin etmişdir.
Mütəhərrik geosinklinal zonalarda maqmatik fəaliyyət çox aktiv qeyd
olunurdu: ultraəsasi süxurlar və qranitoid intruzivləri yayılmışdılar.
Çöküntütoplamanın əsas xüsusiyyətləri
Ordovik dövründə, geosinklinal kompleksin çökmə-vulkanogen formasiyaları
müxtəlif tərkibli olmuşdur. Spilit-keratofir və onlara yaxın formasiyalarla yanaşı,
fliş tipli terrigen formasiyalar da geniş yayılmışdılar.
Vulkanogen süxurlar əsası və turş tərkibli lavalar və tuflar, tuflu brekçiyalar,
tuflu qumdaşları, tuflu konqlomeratlar və s.-dən ibarət olmuşlar. Sualtı
vulkanizmin məhsulları olan silisiumlu süxurlar (yəşəmlər, silisiumlu şistlər)
yayıldılar.
Geosinklinal formasiyalarda karbonat çöküntüləri də qeyd olunur.
Transqressiyaların baş verdiyi platformalarda, karbonat formasiyası
çöküntüləri - orqanogen əhəngdaşları, həmçinin gillər, şistlər, qumdaşları geniş
yayılmışlar. Adətən bunlar dayaz su hövzələrinin çöküntüləridir. Geosinklinal
qurşaqlarla sərhəddə, platformalar daha intensiv qarılmaya məruz qaldıqları üçün,
bu sahələrdə dərinlik çöküntülər də qeyd olunur.
Platformaların dəniz çöküntülərində kukersit adlanan yanar şistlər də
toplanmışlar (Leninqrad vilayətində, Estoniyada). Bəzi regionlarda ordovik
çöküntülərində neftlilik qeyd olunur (Şimali Amerika platformasında sənaye
əhəmiyyətli neft və qaz yataqları mövcuddur). Sibir platformasının cənub-qərbində
də ordovik çöküntülərində neft və qaz əlamətləri aşkar olunmuşdur.
Ordovik çöküntülərinin xırda dənəli və karbonatlı süxurlarından təşkil
olunduğunu əsas götürərək, bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, ordovik dövründə
platformalarda və geosinklinal sahələrdə mövcud olan quru sahələri çox az
yüksəkliyə malik olublar.
Ordovik çöküntülərinin çıxışları kembri çöküntüləri ilə yanaşı qeyd olunurlar;
Şərqi Avropa platformasında Baltikyanı ərazidə və Timanda. Sibir platformasında,
Uralda, Qazaxstan qırışıqlıq zonasında, Altayda, Sayanda, Tyan-Şanda və bəzi
digər qırışıqlıq strukturlarında ordovik çöküntüləri yayılmışlar.

Silur dövrü
Silur sisteminin bölgüləri
Silur sistemi ilk dəfə İngiltərədə (1835-ci il) kembri ilə eyni zamanda
ayrılmışdır. Bu sistemin adı qədim Uelsdə yaşamış silur tayfalarının adından
götürülmüşdür. Əvvəllər Silur sistemi iki hissəyə bölünürdü: alt-ordovik və üstqotland. Qərbi Avropada və Şimali Amerikada bu şöbələri artıq müstəqil bölgülər
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kimi qəbul etmişlər. Belə bölgü 1960-cı ildə, Beynəlxalq geoloji konqresin XXI
sessiyasında qəbul olunmuşdur.
Silur isə öz növbəsində iki şöbədən ibarətdir: Üst silur şöbəsi S2 bir
mərtəbədən: ludlov - S2ld. Alt silur şöbəsi Sı iki mərtəbədən Venlok - Sıw və
Llandover - Sıln mərtəbələrindən ibarətdir.
Üzvi aləmi
Silur dövründə üzvi aləm, xüsusən də heyvanat aləmi, daha yüksək səviyyədə
mürəkkəbləşir və təkmilləşir. Bitkilərdən dənizlərdə yosunlar, sahil zonalarda isə
psilofitlər geniş yayılmışdılar.
Onurğasızlardan kilidli çiyinayaqlılar yüksək inkişafa nail olmuşlar.
Çiyinayaqlılardan pentameridlər (Pentamerus, Conchidium), Atrypa, Eospirifer,
Camarotoechia və bir çox başqa cinsləri inkişaf etmişlər.
Bunlarla yanaşı kolonial mərcan polipləri - tabulatalar, xüsusən də dördşüalı
mərcanlar yüksək inkişafa çatmışlar. Sərbəst yaşayan dördşüalı mərcanlardan
Gontophyllum xarakter faunadır.
Silur dövründə buğumayaqlılar da özünəməxsus təkamül prosesi keçirmişlər.
Bu zaman kəsiyində trilobitlər paleozoyun əvvəlki dövrlərinə nisbətən az
yayılmışlar və silur dövrünün sonuna yaxın bunların əksəriyyəti qırılmışlar, iri
xərçənglər isə əksinə, çox geniş inkişaf dövrü keçmişlər (Euryptorus və s.). Dayaz
su hövzələrində ostrakodlar yayılmağa başlamışd. Quruda ilk buğumayaqlılar əqrəblər və çoxayaqlılar yarandı.
Silur dövründə dəniz zanbaqları və dəniz kirpiləri geniş yayılmışlar,
başıayaqlılardan nautiloideaların inkişafı davam edirdı. Dövrün sonuna yaxın
qoniatitlər yaranır, ikitaylıların və qarınayaqlıların rolu artır. Qarınayaqlılardan
Pleurotomaria və Bellerophon cinsləri silur üçün daha xarakterik rol oynayırdılar.
Bütün dövr ərzində qraptolitlər yüksək inkişaf yolu keçmişlər. Bunlardan xüsusən
Monograptus, Cyrtograptus, Rastrites və s. daha xarakterikdirlər. Bununla belə,
silur dövrünün sonunda qraptolitlər demək olar ki, bütünlüklə qırılırlar.
Onurğalılardan çənəsizlər yaşamaqda davam edirdilər. Silurda qığırdağlı
balıqlar yarandılar.
Tektonika və paleocoğrafiya
Silur dövrü, yer qabığının kaledon tektonik mərhələsinin sonuncu dövrü oldu.
Tektogenezin kaledon epoxasında özündən əvvəlki baykal və özündən sonrakı
hersin tektogenez epoxalarından fərqli olaraq, geosinklinal strukturların
formalaşması bütövlükdə sona çatmır. Bəzi hallarda konsolidasiya (tam təəhhüd)
kaledon qırışıqlıq sahələrində baş verir, lakin bu sahələrin platforma rejiminə
keçməsi mezozoyun əvvəlindən başlayır. Bu proses hersin konsolidasiyası keçirən
əyalətlərdə eyni vaxtda baş verir. Digər hallarda kaledon tektogenezi vahid
paleozoy tektonik inkişaf dövrünün bir hissəsi kimi biruzə verilir. Bu əlamət,
kaledon qırışıqlıq əyalətlərinə, xüsusən də Asiya materikinə xasdır. Ümumiyyətlə
isə, kaledon tektogenezi tədricən hersin tektogenezinə keçir. Bununla əlaqədar
olaraq, intruziv maqmatizm də tamamlanmır və kaledon qırışıqlığı ərazilərində
postorogen hersin intruziyaları yayılır.
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Kaledon konsolidasiya əyalətlərində irsi çökəklər və törəmə çuxurlar
yaranırlar; bunlarda devon-perm ərzində özünəməxsus formasiyalar toplanır və
yalnız bu prosesdən sonra platforma inkişaf mərhələsi başlayır.
Kaledon konsolidasiyasına (tam təəhhüd) uğrayan strukturlar Atlantik
geosinklinal qurşağında, xüsusən Qrampian geosinklinal əyalətində (Skandinaviya
dağları, Böyük Britaniya adalarının şimal hissəsi, Şpisbergen adalarının qərb
hissəsi, Qrenlandiyanın şərq qurtaracağı), Appalaç geosinklinal əyalətində, UralMonqol geosinklinal qurşağının geniş ərazilərində (Sayan, Mərkəzi Qazaxıstan,
Şimali Tyan-Şan) və Cənubi Çin platformasından şərqdə, Qərbi Sakit okean
geosinklinal qurşağında (Katasia geosinklinal əyaləti), Avstraliya geosinklinal
əyalətində (Avstraliya kordilyerlərindən qərbdə), daha dürüst qeyd olunurlar.
Qrampian geosinklinal əyalətində geniş konsolidə olunmuş (tam təəhhüd)
sahələrin yaranması nəticəsində Şərqi Avropa və Şimali Amerika platformaları
birləşərək geniş Şimali Atlantika materikini yaratdılar. Beləliklə, kembriyəqədərki
dövrün sonundan başlayan proses - qədim platformaların birləşərək materiklər
yaratması - davam edir. Silurun sonunda, devonun əvvəlində Sayan kaledon
strukturu və qonşu dağlıq-qırışıqlıq strukturları Sibir platformasına birləşdilər.
Kaledon tektogenezi nəticəsində bir sıra platformaların özülündə dərinlik
qırılmaları yaranır, sineklizlər dərinləşməkdə davam edir, çökəklər yaranmağa
başlayır.
Silur dövrünün əvvəlində, ordovikdə baş verən nisbətən zəif reqresiyadan
sonra dənizlərdə yenidən transqressiya başlayır. Bu transqressiya həm məkanca,
həm də ölçülərinə görə ordovik transqressiyasma uyğun gəlir. Bununla belə,
silurun ikinci yarısında, Kaledon inkişaf mərhələsinin sona yetməsi ilə əlaqədar
olaraq, həm geosinklinal qurşaqlarda, həm də platforma əyalətlərində geniş
qalxmalar baş verir. Nəticədə reqresiya prosesi inkişaf edir və platformaların
əraziləri həm təmamilə quruyur, həm də uzunmüddətli kontinental rejimə məruz
qalır. Belə şərait, bütünlükdə Sibir platformasında, Çin platformasında, Şimali
Amerika platformasının çox hissəsində və s. ərazilərdə mövcud olur. Şərqi Avropa
platformasında da bütünlükdə quruma baş verdi, yalnız kembridə yaranmş
Dnestryanı kənar çökəkdə dəniz çöküntüəmələgəlmə prosesi fasiləsiz olaraq
devonun əvvəlinə kimi davam edir.
Kaledon tektogenez epoxası sona yetəndən sonra yer səthində fıziki coğrafi
şərait də xeyli dəyişikliyə məruz qaldı; xüsusən relyef xeyli dəyişdi. Ordovik və
silur dövrlərinin sərhədində, bir sıra geosinklinal sistemlərin və əyalətlərin
ərazisində çoxsaylı dağlıq adalar yarandı. Zaman keçdikcə dağlıq relyefə malik
ərazilər ardıcıl olaraq genişlənirlər və silurun sonuna yaxın çox geniş sahələri əhatə
edirlər. Tektonik prosesin bu dövrdəki iqlimə təsiri barədə hələ ki, mühakimə
yürütmək çətindir. Hər halda paleomaqnetizm tədqiqatlarının nəticələrinə
əsaslanaraq, güman etmək olar ki, silurda, paleozoyun başlanğıcında mövcud olan
iqlim qurşaqları, qorunub saxlanmışdır.
Silurun sonunda - devonun əvvəlində konsolidasiyaya (tam təəhhüdə) uğramış
dağlıq-qırışıqlıq strukturlarında maqmatik fəaliyyət geniş təzahür etmişdir; bu
ərazilərdə müxtəlif qranodioritlər yan süxurlara nüfuz etmişlər. Qədim (kembriordovik) intruziyalarla (turş, əsasi və ultraəsasi tərkibli) birlikdə, gec kaledon
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intruzivləri çoxsaylı faydalı qazıntılar saxladıqlarına görə (xrom, nikel, qızıl,
polimetal, nadir elementlər və s.) böyük maraq kəsb edirlər.
Çöküntütoplanmanın əsas xüsusiyyətləri.
Silur dövrünün geosinklinal tipli çöküntü formasiyaları - ilkin inkişaf dövrü
formasiyalarından tutmuş orogen mərhələsi formasiyalarına qədər -böyük
müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər (nəzərə alınmalıdır ki, müxtəlif geosinklinal sistemlərdə
və əyalətlərdə geosinklinal rejimin sona yetməsi, eyni zaman kəsiyində baş
vermir). Mərkəzi Qazaxıstan, Şimali Tyan-Şan, Altay-Sayan kaledon dağlıqqırışıqlıq stukturlarında silur yaşlı komplekslər andezit-bazalt, az miqdarda dasit
effuzivlərindən, fliş tipli terrigen formasiyalardan təşkil olunmuşdur. Bəzən,
terrigen komplekslərində karbonat layları da müşahidə olunur. Gec silura qədərki
kaledon qırışıqlıq strukturlarında yaranmış çuxurlarda, molassabənzər qırmızı
rəngli formasiyalara da rast olunur.
Epikontinental dənizlərdə toplanmış platforma tipli çöküntülər əsasən dayaz
dəniz xarakterlidir. Bunlar, dövrün sonunda platforma ərazilərində üstünlük təşkil
edən laqun çöküntüləri ilə növbələşirlər. Şərqi Avropa platformasında dəniz
terrigen və karbonatlı formasiyaları, Sibir platformasında isə əsasən, duz saxlayan,
qırmızı rəngli laqun formasiyası üstünlük təşkil edir.
Silur çöküntüləri əsasən ordovik çöküntüləri yayılan sahələrdə yaranmışlar,
lakin sonunculara nisbətən daha kiçik əraziləri əhatə edirlər. Uralda, Tyan-Şanda,
Altayda, Sayanda, Taymırda metamorfik və intruziv süxurlar, çoxsaylı qırışıqlıq
strukturlarının nüvə hissələrində yer səthinə çıxırlar, lakin daha cavan mezozoy və
kaynozoy dağqırışıq strukturlarında onlar daha az təzahür edirlər.
Gec Paleozoy
Devon dövrü
Devon sisteminin bölgüləri
Devon sistemi, paleozoyun bundan əvvəlki sistemləri kimi, ilk dəfə (1839 - cu
ildə), İngiltərədə ayrılmışdır. Sistemin adı ingilis qraflıqlarından biri olan
Devonşirdən götürülmüşdür.
Devon sistemi üç şöbəyə bölünür: Alt devon, orta devon və üst devon. Bunlar
da öz növbəsində hər biri mərtəbələrə ayrılır:
alt devon Dı - loxkov Dıl, praqa Dıp, zlixov Dız
orta devon D2 - eyfel - D2ef, jivet - D2gv
üst devon D3 -frans D3fr, famen - D3fm
Üzvi aləmi
Devon dövründə üzvi aləm daha intensiv mürəkkəbləşmişdi. Özündən əvvəlki
dövrlərdən fərqli olaraq, paleozoyun əvvəlindən yayılmağa başlayan canlı aləmin
nümayəndələri devon dövrünün əvvəlində yer üzündə demək olar ki, tamamilə
məhv olmağa məruz qalmışlar. Əvəzində, devon dövründə orqanizmlərin yeni
qrupları yarandı və bu heyvanlar öz növbəsində artan xətt boyu təkamül prosesi
keçmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, bitki aləmi xüsusən yüksək dəyişikliyə məruz qaldı.
Məsələn, psilofit florası devonun əvvəlində və ortasında özünün maksimal inkişaf
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dövrünü keçirmiş, lakin devonun sonunda təmamilə məhv olmuşdur. Devonun
ortasından başlayaraq daha yüksək səviyyəli bitkilər - qıjıyabənzərlər,
buğumsaplaqlılar, qıjılar inkişaf etməyə başlamışdır. Devonun sonuna yaxın hətta
çılpaqtoxumluların ilkin primitiv nümayəndələri meydana gəldi. Gec devon
epoxasında qıjılardan Archaeopteris geniş yayılmışdı. Bununla əlaqədar, gec
devonun bütün florasını apxeopteris florası adlandırırlar. Bu floranın tərkibində
artıq ağacvari bitkilər geniş yayılmışdı və bunlar ilk meşələri təşkil edirdilər.
Floranın təkamülü bütün devon dövrü ərzində onların quru ərazilərdə daha yaxşı
uyğunlaşma prosesi keçirməyə təkan verdi.
Devon dövründə silurda yaşayan onurğasızların bir sıra qrupları qırıldı, digər
qrupların isə bəzi cinsləri və növləri xeyli azaldı. Bağırsaqboşluqlulardan
tabulatalar xeyli azaldı, lakin dördşüalı mərcanlar əksinə, daha geniş inkişaf
etməyə başladılar. Bunlardan Cyathophyllum cinsinin nümayəndələrini və sərbəst
yaşayan Calceola mərcanını misal göstərmək olar.
Dəniz faunasını, əsasən, çiyinayaqlılar tipindən olan onurğasızlar təşkil
edirdilər.
Çiyinayaqlılar bütün paleozoy boyu, xüsusən, devon dövründə inkişaf
etmişdilər. Bunlardan yüksək mütəşəkkilliyə malik qıfıllılar, xüsusən, Spiriferidae
və Rhynchonellidae ailələrindən olan fərdlər çox geniş yayılmışdılar.
Produktidlərin ilk nümayəndələri yarandı. Devon dövrünün əvvəlində hələ silur
dövründən qalmış bəzi çiyinayaqlılar - pentameridlər, atripalar (Karpinskia cinsi)
mövcud idi, lakin devonun axırında onlar da qırılırlar.
Spiriferidlər və rinxonellidlər devon üçün, xüsusən devonun üst şöbəsi üçün,
bir sıra rəhbər orqanizmlər - məsələn, Spirifer (Cyrtospirifer) archiaci, Spirifer
(Cyrtospirifer) disjunctus, Rhynchonella (Hypothyridina) cuboides, Rhynchonella
(Ladogia) meyendorfi və s. vermişlər.
Başayaqlılar əsasən yeni bir qrupla - qoniatitlərlə (ammonoidealar) təmsil
olunmuşdular. Silur dövründə geniş inkişaf etmiş nautiloidlər devon dövründə
xeyli azalırlar. Devon dövrünün qoniatitlərindən ən geniş yayılanlar Manticoceras,
Timanites, Clymenia və digər cinslərin nümayəndələridir.
Əvvəlki dövrlər üçün xarakterik olan buğumayaqlılar - trilobitlər devonda
tənəzzülə uğrayırlar və yalnız tək-tək fərdlərlə təmsil olunurlar. Bunlardan ən çox
yayılanlar Phacops cinsinin nümayəndələridir. Buğumayaqlılardan həşəratlar
yaranmağa başladı. Dərisitikanlılardan dəniz zanbaqları, məsələn Cypressocrinus
daha xarakterik sayılır. Devon dövrü üçün digər onurğasızların qrupları da
müəyyən rol oynayır.
Erkən devonda sonuncu qraptolitlər qırılırlar. Devon dövründə onurğalılar
daha yüksək inkişaf mərhələsi keçmişlər. Zirehli, ikitənəffüslü və köpək balıqları
daha mükəmməl inkişaf edirdilər. İlk fırçaüzgəcli balıqlar yarandı ki, bunlardan
quru onurğalı heyvanlar - suda-quruda yaşayanlar törədilər.
Tektonika və paleocoğrafiya
Paleozoyun digər dövrlərindən fərqli olaraq devon dövründə yer qabığında
məhdud miqyasda iri struktur dəyişikliklər baş verdi. Bununla yanaşı, bütün dövr
ərzində materiklərin daha mürəkkəb şəkil alması davam edir və nəticədə daha yeni
və xüsusən də özünəməxsus quruluşa malik strukturlar yarandı.
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Devonun əvvəlində kaledon tektogenezi sona çatdı, bəzi yerlərdə dağlıqqırışıqlıq strukturlarının formalaşması başa çatdı. Lakin stabilləşmiş kaledon
strukturları prlatforma inkişaf mərhələsinə keçmədilər; bunlarda qondarma
çuxurlar formalaşdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proses qırışıqəmələgəlmə
prosesindən çox sonra baş verdi. Qondarma çuxurlardan başqa bu strukturlarda
qırışıqəmələgəlmədən az sonra irsi çökəklər də formalaşdılar. Hər iki strukturda
özünəməxsus süxur formasiyaları yarandı ki, bu formasiyalar həm tipik
geosinklinal, həm də tipik platforma formasiyalarından fərqlənirdilər.
Kaledon tektogenezi sona yetdikdən sonra yeni tektogenez mərhələsi - hersin
tektogenez epoxası başlandı. Lakin hersin geosinklinal çökəklərinin bir qismi hələ
silur, hətta ordovik dövrlərində yaranmağa başlamışdılar.
Hersin geosinklinal çökəklərinin çox hissəsi. hətta kaledon geosinklinal
çökəklərinin bir hissəsi də baykal qırışıqlığı üzərində yaranmışlar.
Bir çox kaledon strukturlarının tektonik inkişafı başa çatmadığına görə bu
strukturlarda və ya digər səviyyələrdə hersin tektogenezinin aktivliyi də müşahidə
olunur. Paleozoyun əvvəlindən məlum olan geosinklinal qurşaqlar hersin
tektogenezinə məruz qalmışlar. Bütün devon dövrü ərzində bu qurşaqlar məxsusi
geosinklinal inkişaf mərhələsi keçirmişlər. Orogen mərhələsi hələ başlamadığına
baxmayaraq, dövrün sonuna yaxın bəzi yerlərdə artıq hersin yaşlı qırışıqlıqlar
yaranmağa başladı (Mərkəzi Avropada, Mərkəzi Qazaxıstanda və s. yerlərdə).
Platformalarda sinklizəlar, çuxurlar, çıxıntılar qurulmaqda davam edir, iri və
dərin yarıqlar yaranırdı.
Şərqi Avropa platformasının şərqində yaranan Volqa-Ural anteklizi hələ
paleozoyun əvvəlində devondan başlayaraq uzunmüddətli çökməyə məruz qalaraq
çökəyə çevrilmiş və paleozoyun sonuna qədər çöküntütoplanma sahəsi olmuşdur.
Devon dövrünün mühüm hadisələrindən biri də Şərqi Avropa platformasının
cənubunda Dnepr-Don avlakogeninin ensiz çökəyinin yaranması oldu. Bu çökəkdə
uzun müddət (karbonda və permdə) çox böyük qalınlığa malik (təxminən 15 km-ə
qədər) çöküntü qatı - əsasən kömürdaşıyan laylar yarandılar. Bu çökəyin yaranması
və inkişafının başlanması onun kənar hissələrində yarılmaların və qırılıb
düşmələrin əmələ gəlməsi ilə müşayət olunurdu. Bu tektonik pozulmalar vasitəsilə
devon dövründə bazalt lavaları axıb çıxmışlar. Güman olunur ki, bunlar
kimberlitəbənzər maqmatik cisimlər olmuşlar.
Dnepr-Don avlakogeninin yaranmağa başlanması nəticəsində Şərqi Avropa
platformasının bünövrəsinin geniş bir hissəsi qalxmış və Ukrayna qalxanı və
Voronej anteklizi yaranmışdır.
Devonun əvvəlində qədim platformalar, demək olar ki, hər yerdə dəniz
səviyyəsindən yuxarı qalxıb quruya çevrilmişlər və qanunauyğun olaraq tektonik
inkişaf mərhələsindən sonra (burada kaledon tektogenezindən sonra) kontinental
rejim prosesinə məruz qalmışlar.
Orta devon epoxasında növbəti transqressiya başladı. Bu transqressiyaya ən
çox Şərqi Avropa platforması məruz qaldı. Burada, transqressiya şərqdən - UralMonqol geosinklinal qurşağından başlayır. Frans əsrində transqressiya maksimal
səviyyəyə çataraq Şərqi Avropa platformasının demək olar ki, bütün ərazisini
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bürüdü. Yalnız Baltikyanı və Ukrayna qalxanları istisna olaraq su səviyyəsindən
yuxarıda qalmışdılar.
Şərqi Avropa platformasının şərq hissəsi ilk dəfə olaraq transqressiyaya
məruz qaldı (paleozoyun əvvəlindən bu ərazi daim quru sahəsi olmuşdu).
Orta və gec devon transqressiyası digər platformalarda ya nisbətən kiçik
ərazilərdə yayılıb, ya da tamamilə yayılmayıblar. Məs. Şimali Çin və Cənubi Çin
platformalarında devon transqressiyası tamam yayılmayıb; Sibir platformasında
transqressiya platformanın şimal-qərbində kiçik bir ərazini, Tunquskanın aşağı
axınını əhatə etmişdir. Şimali Amerika platformasında transqressiya nisbətən
böyük əraziləri əhatə etmişdir; bu, platformanın şimal-qərb, qərb və cənub-qərb
əraziləri idi. Hondvana devon dövründə demək olar ki, bütünlüklə kontinental
rejim şəraitində inkişaf etmişdir və yalnız onun kənarlarının bəzi hissələrində kənar
dənizlər mövcud olmuşdur (Amazonka hövzəsində, Afrikanın şimal-qərbində,
Avstraliyanın şimalında).
Devon dövrünün sonunda, famen əsrində platformalar yenidən qalxmaya
məruz qaldılar və nəticədə dənizlərdə müəyyən reqresiya baş verdi.
Karbon dövrü
Karbon sisteminin bölgüləri İlk dəfə 1822-ci ildə Conybeare, Phillips
tərəfindən qeydə almmışdır. Ümumi qəbul olunmuş şöbə bölgüsü yoxdur.
Rusiyada 3 şöbəyə bölünmüşdür: alt Karbon - Kı; üç mərtəbəyə bölünür: turney Kıt; vize -Kıv; serpuxov - Kıs; orta Karbon K2; iki mərtəbəyə bölünür: başqırd fob; moskva - K2m; üst Karbon K3; iki mərtəbəyə qjel - K3gj; kasumov - K3k.
Karbon sistemi Qərbi Avropada 2 şöbəyə bölünür: aJt karbon - Kj dinant
(turne və vize mərtəbələri); üst karbon - K2 - silez üç mərtəbəyə bölünür (namyur,
vestfald və stefan).
Tektonika və paleocoğrafiya
Yer qabığının tektonik inkişafı karbon dövründə xüsusi intensivliklə baş verir.
Erkən karbonun sonunda, hersin geosinklinal çökəklərinin əksəriyyətində, ordoviksilurda başlanmış məxsusi geosinklinal inkişaf prosesi sona çatır və orta karbonun
əvvəlindən orogen inkişaf mərhələsi başlayır. Bu proses, paleozoyun sonuna qədər
və Asiya qitəsinin geosinklinal sistemlərində hətta triasm sonuna kimi davam edir.
Avropada isə, hersin dağqırışıq qurumları daha tez - orta və gec karbonda tam
formalaşır.
Dağəmələgəlmə prosesi, Aralıq dənizi, Atlantik və Ural-Monqol geosinklinal
qurşaqlarında, yüksək intensivliklə baş verir.
Hersin tektogenez epoxasından əvvəlki epoxalarda, geosinklinal sistemlərdə
və əyalətlərdə, geosinklinal inkişaf stadiyasında, kənar çökəklər hələ ki,
yaranmırdılarsa, əksinə hersin tektogenez mərhələsi belə strukturların yaranması
ilə xüsusilə səciyyələnir. Orta və gec karbonda, bütün hersin dağqırışıq
strukturlarının uzanması boyu, kənar çökəklər bütövlüklə formalaşmış oldular.
Karbonun sonunda Ural, Appalaç və bəzi digər strukturlar boyu kənar çökəklər
yaranmağa başladı və bu proses perm dövründə də davam etdi.
Kənar çökəklərin yaranması, tektogenezin sonrakı etaplarında da -mezozoyda
və kaynozoyda - davam etmişdir.
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Karbon dövründə geosinklinal sistemlərdə baş verən strukturların
formalaşması ilə yanaşı, qədim platformalarda da strukturlar böyük dəyişikliklərə
uğradılar. Məsələn, Şərqi Avropa platformasında qalxmalar və çuxurlar intensiv
olaraq formalaşırlar, platformanm şərqində Moskva sinklizi genişlənir və
dərinləşir, Xəzəryanı sinekliza intensiv qarılmaya məruz qalır, Dnepr-Don
avlakogenində olduqca dərin (10-12 km) çökülmə baş verir.
Devon dövründə yaranmış kaledon strukturlarında, irsi çökəklər və qondarma
çuxurlar da intensiv qarılmaya məruz qalır və onlarda çox böyük qalınlığa malik
çöküntülər toplamr.
Karbon dövrü ərzində geosinklinal zonaların və qədim platformaların relyefı
çox mürəkkəb olduğundan, burada qırmtı materialların toplanması üçün əlverişli
şərait yaranır.
Devon dövrünün sonunda başlanmış dənizin reqressiyası yalnız Hondvanada
uzunmüddətli və sabit olmuşdur. Burada mövcud olan kontinental şərait, erkən
karbon epoxasında qorunub saxlanmışdır. Şimalda yerləşən platformalarda dəniz
rejimi ya fasiləsiz davam edirdi, ya da təkrarən başlayırdı, lakin devonun sonunda
olduğu sərhədləri əhatə etmirdi. Epikontinental dənizlər, Şərqi Avropa
platformasının şərq ərazilərini, Şimali Amerika platformasının qərb hissəsini və
Sibir platformasında Yenisey çayının orta axını sahəsini, əhatə edirdi.
Erkən karbon epoxasından başlayaraq, geosinklinal sistemlərin geniş
sahələrində, qırışıqəmələgəlmə və dağəmələgəlmə proseslərinin baş verməsi
nəticəsində, dəniz geri çəkilir və bu sahələr sudan azad olurdu. Eyni zamanda,
Şimal yarımkürəsinin platformaları da, bu və ya digər səviyyədə qalxmağa məruz
qalırdılar. İstisna olaraq Şərqi Avropa platformasında epikontinental dənizlər hələ
də qalınaqda idi, hərçənd ki, onların sahələri xeyli məhdudlaşmışdı. Sibir, Şimali
Amerika və digər platformalarda karbonun sonunda tam kontinental rejim bərqərar
oldu. Hondvanada əksinə dənizin sahələri genişləndi və Amazonkanm hövzəsini,
Afrikanm şimalmı və digər sahələri təmamilə su basdı.
Hondvana hələ də quru sahələrdən ibarət idi və onun ərazisində materik
(Afrikanm cənubunda və Cənubi Amerikada) və dağ buzlaşmaları (Avstraliya,
Hindistan) yaranıb inkişaf edirdi.
Karbon dövrünün sonuna yaxın, geniş sahələrin qalxması nəticəsində,
geosinklinal çökəklərin əksəriyyətində, dəniz rejimi yoxa çıxdı.
Platformalarda baş verən reqressiyalar həmçinin geosinklinal zonalarda və
digər çökəklərdə, çox böyük qalınlığa malik qırmtı materialmm toplanması
(bu materiallar qalxmaya məruz qalınış dağlardan yuyulub gətirilirdi) və
Şimal yarımkürəsinin çox böyük ərazilərində mövcud olan rütubətli iqlimin olması
nəticəsində dayazlaşmış hövzələr və bataqlıqlaşmış sahələr yarandı ki, belə
ərazilərdə bitki örtüyü muydana gəldi və kömürtoplanma başlandı.
Karbon dövrü üçün iqlim, əsas faktorlardan sayılır, buna görə də bu mövzu
üzərində bir qədər müfəssəl dayanacağıq; digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, bu dövrdə
küllü miqdarda kömürtoplanma prosesi baş verib bu mövzu daha böyük maraq
kəsb edir. Karbon çöküntüləri, iqlimi xarakterizə etmək üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyinə görə, bunları dərindən tədqiq etmək zəruridir. Bu çöküntülər:
kömürlərdən, çoxsaylı quru bitkilərinin qalıqlarından, buzlaq çöküntülərindən

Melikov Behruz

ibarətdir ki, bunlar iqlimi təyin etmək üçün çox yaxşı indikatordurlar; bu sıraya
qırmızı rəngli çöküntüləri, gipsləri, duzları, boksitləri, çökmə mənşəli dəmir
filizlərini də əlavə etmək olar.
Bu məlumatlar və platforma paleomaqnetizm məlumatları birlikdə belə bir
nəticə çıxarmağa imkan verir ki, karbon dövrünün iqlim zolaqlarınm xarakteri,
paleozoyun digər dövrlərinin iqlim şəraiti ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə
dəyişilmişdir. Güman olunur ki, ekvatorun səthi müasir vəziyyətdəkinə yaxın
olmuşdur və sıfırmcı meridianla ən kiçik bucaq təşkil edirdi (45°). Şimal qütbü
Aleut adalarının yerləşdiyi ərazidə, cənub qütbü isə Afrikanm cənubundan bir
qədər cənubda yerləşmişdilər.
Karbon dövrünün florasının coğrafi yerləşməsi nəzəri cəlb edir. Orta və gec
karbonda, üç botanik - coğrafi əyalət və müvafiq olaraq üç iqlim zonası ayrılır:
tropik - subtropik - vestfal; mülayim şimal - tunqus; mülayim cənub -hondvan.
Vestfal
florası,
ağacvari,
qıjılardan
(lepidodendron,
siqillari),
buğumgövdəlilərdən, çılpaqtoxumlulardan ibarət idi; bunlarda illik halqalar yox
idi. Bu əlamətlər isti və rütubətli iqlimin olmasını göstərir. Vestfal florası böyük
kömür hövzələrinin yaranmasında iştirak etmişdir; bunlar, o zamankı tropik iqlim
zonasında yerləşmiş Mərkəzi Avropa, Donbas, Karaqanda, Pensilvaniya (Şimali
Amerikada) və bir çox digər kömür hövzələridir.
Tunqus florası, qıjılardan, çılpaqtoxumlulardan, buğumsovdəlilərdən ibarət
idi, lakin bunların gövdələrində illik halqalar var idi, ibtidai yarpaqları var idi.
Bunlar onu göstərir ki, bu zaman kəsiyində mülayim iqlim şəraiti olmuşdur.
Hondvan florası həm tərkibinə görə, həm də yaşayış tərzinə görə Tunqus
florasına bənzəyirdi.
Karbon dövründə maqmatizm, bu dövrün qırışıqəmələgəlmə prosesi kimi
intensiv olub, əsasən qranitoid xarakterlidir. Lakin Uralda, çox aktiv surətdə
ultraəsasi və əsasi maqmatizm yayılmışdır. Sualtı maqmatizm, ümumi qalxma
prosesi ilə əlaqədar olaraq, nisbətən zəif idi və ancaq dağarası çökəklərdə püskürüb
yer səthinə çıxırdı.
Karbon dövrünün dərinlik maqmatizmi zəngin metallogeniyası ilə xarakterizə
olunurdu və sənaye əhəmiyyətli fıliz yataqları yaradırdı (Ural, Altay və s.). Bu
maqmatizm, yalnız hersin qırışıqlıq zonalarında deyil, həmçinin kaledon
stabilləşmə zonalarında yayılmışdı.
Çöküntütoplamanın əsas xüsusiyyətləri Mütəhərrik geosinklinal zonalarda,
uzunmüddətli çökmək prosesinin, sabit qalxmalarla və qırışıqəmələgəlmə ilə əvəz
olunması nəticəsində, süxurəmələgəlmə xarakteri də dəyişdi. Karbon dövrünün
əvvəlində, dəniz molas çöküntüləri, effuzivlər (turş, orta tərkibli) toplanırdı. Bir
qədər sonra çöküntütoplanma, dağətəyi və dağarası çökəklərdə məhdudlaşır ki,
burada çox qalınlığa malik molaslar (adətən kömürdaşıyıcı, quraqlıq zonalarda isə
duzsaxlayan) toplanırdı. Kaledon strukturlarında olan çuxur və çökəklərdə də
təxminən o qədər həcmdə kömürdaşıyan molasslar toplanırdı (kömürlərin paralik
və limnik növləri).
Kənar və dağarası, həmçinin irsi çökəklərdə və qondarma çuxurlarda
kaledonid strukturlarda toplanmış kömürsaxlayan süxur qatları dislokasiya prosesi
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nəticəsində metamorfizmə uğrayırlar və buradakı kömürlər daş kömürə,
antrasitlərə, kokslaşan kömürlərə çevrilirlər. Buna görə də məlum
olur ki, karbon dövrünün yüksək keyfiyyətli kömür yataqları, (ümumiyyətlə
digər dövrlərin yataqları da) kənar çökəklərdə və bunlarla eyni xüsusiyyətdə olan
strukturlarda toplanmışlar.
Kənar və dağarası çökəklərdə, ən intensiv kömürtoplanma prosesi, orta
karbon epoxasındı baş verir. Ən iri və keyfiyyətli daş kömür yataqları bu epoxa ilə
əlaqədardır. Qərbi Avropada, bu yataqlar, cavan hersin dağlıq-qırışıqlıq sistemləri
ilə şimalda yerləşən qədim qırışıqlıq sistemlərinin sərhəddində olan kənar
çökəklərdə yerləşərək, bir qurşaq təşkil edirlər. Buraya Cənubi Uels, Rur, Yuxarı
Sileziya daxildir. İri kömür hövzələri, Karaqanda irsi çökəyində və Appalaçönü
kənar çökəkdə də yerləşmişlər. Bu zaman kəsiyində Kuznetsk hövzəsində də çox
iri kömürdaşıyan formasiya yaranmağa başladı.
Kömürtoplanma - karbon dövründə süxurəmələgəlmə prosesinin əlamətdar
xüsusiyyətidir. Bu proses, ancaq geosinklinal strukturlarda deyil, həmçinin qədim
platformaların bir çox ərazilərində də baş verirdi. Lakin qeyd olunmalıdır ki,
keyfiyyətinə, qalınlığma, kömürdaşıyan layların miqdarının çoxluğuna görə,
platformaların kömürdaşıyan formasiyaları, kənar və dağarası çökəklərin
kömürdaşıyan formasiyalarından xeyli geri qalır. Platforma kömürləri qonur
kömürlərdir. Karbon dövrünün platforma kömür yataqları Şərqi Avropa
platformasında (Moskvaaltı bursuqol hövzəsi), Sibir platformasında (Tunqus
kömür hövzəsi - alt hissəsi karbon yaşlıdır, üst hissəsi isə perm yaşlıdır), Şimali
Çin və Cənubi Çin platformalarında vardır. Bir qədər müstəsna yataq Donbasdır.
Bu yataq Şərqi Avropa platforması ərazisində yerləşsə də, xarakterinə görə
geosinklinal tip yataqlara yaxındır. Bunun izahı ondadır ki, bu yataq, çox
mütəhərrik zonada - avlakogendə yaranmışdır. Bu zonada, qalınlığı 10-12 km-ə
çatan, kömürdaşıyıcı formasiyanm çöküntüləri toplanmışdır. Karbon dövrünün
sonunda bu çöküntülər həm yüksək metamorfızmə məruz qalınışlar, həm də
qırışıqlıq prosesinə. Buna görə də bu yatağm kömürləri, bütün xüsusiyyətlərinə
görə, kənar çökəklərin kömürlərinə yaxındırlar. Donbasda kömürlərin bütün
növləri vardır, o cümlədən antrasitlər və kokslaşan kömürlər.
Kömürtoplanma karbon dövrünü xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən yalnız
biridir. Bu dövrdə platformalarda kontinental, o cümlədən kömürdaşıyan
çöküntülərlə yanaşı, transqressiyalar baş verən ərazilərdə dəniz çöküntüləri də
toplanırdı. Platforma tipli dəniz çöküntüləri, qarınayaqlılardan, mərcanlardan və ya
fuzulinalardan təşkil olunmuş əhəngdaşı formasiyasından ibarət idi. Devonda
olduğu kimi, platformalarin bəzi ərazilərində çökəklərdə qalın orqanogen
əhəngdaşı qatları toplanırdı ki, bəzi yerlərdə bunlar neft və qaz saxlayırlar (Şərqi
Avropa və Şimali Amerika platformaları). Yəqin ki, karbon çöküntülərində olan
neft, paleozoyun daha qədim dövrlərinin çöküntülərindən miqrasiya etmişdir (məs.
Şərqi Avropa platformasında devon çöküntülərindən).
Perm dövrü Perm sisteminin bölgüləri Perm sistemi adını 1841-ci ildə Perm
şəhərindən almışdır. O, iki şöbəyə bölünür: alt Perm - Pı və üst Perm - P2. Öz
növbəsində bunlar da hər biri üç mərtəbəyə bölünür: Pı - sakmar (Pıs); artin (Pıa) və
kurqun (Pıkq). P2- ufa (P2u); kazan (P2kz) və tatar (P2t). Daha xırda bölgülər (yəni
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mərtəbələr və daha kiçik) fasial tərkibin xeyli dəyişkən olması ilə əlaqədar yalnız
yerli xarakter daşıyır.
Üzvi aləm
Perm dövrünün üzvi aləmi bir çox yeni xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. İlk
növbədə bu dəyişikliyə bitki aləmi, sonra isə qurunun heyvanat aləmi məruz qaldı.
Erkən permdə qurunun bitki aləmi karbon florası ilə oxşarlığını saxlamışdı,
lakin karbon üçün xarakterik olan lepidodendr bitkiləri permdə çox zəif inkişaf
edirdi. Permdə lepidodendron məlum deyil, siqilyariyalar isə az miqdarda
formaları ilə təmsil olunurdular. Qıjılar (ibtidai və toxumlu) və buğumsaplaqlılar
geniş yayılmışdılar. Çılpaqtoxumlular inkişaflarını davam etdirirdilər, ilk
iynəyarpaqlılar yarandı. Gec permin əvvəlində iynəyarpaqlılar ən yüksək inkişaf
səviyyəsinə çatdılar. Əksinə sporlu bitkilərin əksəriyyəti dövrün sonuna yaxın
qırıldılar. Beləliklə, perm dövründə bitki aləmi xeyli yeniləşdi və dövrün sonunda
bunlar daha çox mezozoy florasına oxşayırdı, nəinki paleozoy florasına. Avropada
bitki aləminin yeniləşməsi erkən və gec permin sərhəddində başladı. Yeni
bitkilərin yaranması, iqlimin kontinental quru iqlimə keçməsi ilə şərtlənirdi. Bitki
aləminin yeniləşməsi Hondvanada və Asiyanın şimalında daha zəif qeyd olundu.
Buna səbəb, burada rütubətli tropik iqlimin hələ ki, saxlanması idi və bu ərazilərdə
hələ də karbonun bitki aləmi yayılmaqda davam edirdi.
Permdə onurğasız heyvanlar karbondakı heyvanlarla oxşarlıqlarını davam
etdirirdilər, lakin heyvanat aləmində böyük dəyişikliklər baş verdi. Əvvəlki kimi
çiyinayaqlılar rəhbər fauna idi; bunlardan produktid və spiriferid cinsləri ən çox
yayılmışdılar. Dəniz faunasından foraminiferlər (xüsusən şvagerinalar) əhəmiyyətli
rol oynayırdılar. Başayaqlılardan qoniatitlərlə yanaşı, yeni, daha mükəmməl
qruplar yarandı; bunlardan Medlicottia cinsi və bir neçə digər cinslər yarandı ki,
bunlar yalnız perm dövrünü xarakterizə edirdilər. İkitayqabıqlıların rolu xeyli artdı,
xüsusən də şirinsulu kontinental fasiyalar üçün; bu fasiyalarda, həmçinin laqun
fasiyalarında ibtidai xərçəngkimilər (Estheria) geniş yayılmışdılar.
Perm dövründə dördşüalılar və tabulatalar çox zəif inkişaf etmişdilər. Perm
dənizlərinin riflərini mamırlar qururdular (Fenestella).
Əhəmiyyətli dəyişikliklər onuğalılar faunasında da baş verdi. Köpək balıqları
azaldı, sümüklü balıqlar isə əksinə artmağa başladı. Quruda yaşayan onurğalılardan
suda-quruda yaşayan zirehlilər yaxşı inkişaf edirdilər. Karbonun sonunda
yayılmağa başlamış suda-quruda yaşayanlar permdə də yüksək inkişaf dövrü
keçirirdilər. Bunlar qədim heyvanabənzərlər qrupu ilə təmsil olunurdular.
Perm dövrünün sonuna yaxın paleozoy üçün xarakterik olan bir çox heyvan
qrupları qırıldılar və artıq mezozoy üçün xarakterik olan daha mükəmməl heyvan
qrupları yayılmağa başladılar. Paleozoy erasının sonunda qırılmış heyvan
qruplarına çiyinayaqlıların əksəriyyəti (produktidlər, spiriferidlər), qoniatitlər,
nautiloidlər, dördşüalı mərcanlar, tabulataların çox hissəsi, qədim dəniz kirpiləri,
qədim dəniz zanbaqları, sonuncu trilobitlər, iri foraminiferlər və bir sıra digər
heyvan cinsləri aiddir.
Beləliklə paleozoy və mezozoy eralarının sərhəddində hələ karbondan
başlamış heyvanat aləminin yeniləşmə prosesi sona yetdi.
Tektonika və paleocoğrafiya
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Perm dövründə geosinklinal sistemlərin çoxu özünün tektonik inkişafını
dayandırır. Bununla yanaşı, qırışıq və dağəmələgəlmə posesi dayandıqdan sonra,
kənar və dağarası çökəklər və çuxurlar formalaşmağa başlayır.
Aralıq dənizi, Atlantik (və çox güman ki, Arktik) geosinklinal qurşaqları
Mezozoy erasının əvvəlində mövcud deyildilər; sonradan Aralıq dənizi qurşağında
yaranan dağlıq-qırışıqlıq strukturları bu qurşağın içində permin sonundan
regenerasiyaya uğramış geosinklinal sistemlərə aiddirlər. Bu zaman Ural-Monqol
geosinklinal qurşağı da öz inkişafını dayandırdı, lakin bu qurşaqda, hersin
qırışıqlığı strukturları hələ trias dövründə də özlərini biruzə verirdilər. Sakit okean
geosinklinal qurşaqlarının bəzilərində (məsələn Avstraliya qurşağında), hələ ki,
hersin tektonik inkişaf mərhələsi özünü göstərirdi, lakin ərazilərin çox hissəsi aktiv
mütəhərrik zonalar olaraq mezozoya keçirlər. Yer qabığının Atlantik seqmentində
paleozoyun sonunda hersin inkişaf dövrü sona yaxınlaşırdısa, Sakit okean
seqmentində permin əvvəlindən və hətta karbonun sonundan yeni teltonik inkişaf
mərhələsi - yəni mezozoy mərhələsi başlayır; bu mərhələ ancaq Sakit okean
sahillərini əhatə edirdi.
Hersin tektogenez inkişaf mərhələsi bitdikdən sonra hersin və kaledon dağlıqqırışıqlıq strukturları platforma inkişaf mərhələsinə keçirlər və yer qabığında
mezozoyun başlanğıcından cavan platformaların yeni tipləri -epipaleozoy
platformaları yaranır.
Şimal yarımkürəsində paleozoy qırışıqlığının bütün əyalətləri, epibaykal və
daha qədim platformalar vahid bir materik şəklində birləşdilər. Bu materiki ya
Lavraziya ya da Anqarida adlandırırlar. Cənub materiki - Hondvana ona birləşən
hersin strukturları (Şərqi Avstraliya, Atlasm cənub qövsləri) hesabına öz ərazisini
xeyli genişləndirdi.
Perm dövrünün sonunda, Hondvana materikinin geniş bir sahəsində Mozambik boğazı ərazisində çox dərin bir çökək yarandı ki, bura dənizlə
örtülmüşdü. Bu çökəyin yaranması ilə Hondvana ayrı-ayrı hissələrə parçalanmağa
başladı. Bu parçalanma xüsusən mezozoy erasında, ən çox isə bu eranın ikinci
yarısında, daha intensiv xarakter aldı.
Geosinklinal əyalətlərdə qırışıqəmələgəlmə ilə yanaşı, çox aktiv maqmatik
fəaliyyət başlandı; nəticədə perm dövründə çox sayda böyük (iri) intruziyalar
(xüsusən turş) geniş yayıldılar. Bu sonuncularla bir çox filiz faydalı qazıntıları
əlaqədardır. Perm dövründə platformalarda da özünəməxsus maqmatizm baş verdi;
Sibir platformasında çoxsaylı çatlarla və qırılmalarla, əsasi tərkibli maqma geniş
yayılır və püskürüb yayılırdı. Sibir platformasında onlar, 1,5 mln. km2 sahəni əhatə
etmişlər, xüsusən də Tunqus sinklizində. Bu tip maqmatik fəaliyyət (əsasən
platformalar üçün xarakterikdir) trapp vulkanizmi adını aldı. Sibir trappları ilə
nikel, mis, dəmir filizi, platin və s. faydalı qazıntı kompleksləri əlaqədardır. Trapp
maqmatizmi gec perm epoxasında başlandı, lakin yalnız triasda çox intensivləşdi.
Qədim platformalarda hersin inkişaf mərhələsinın sona çatması, yeni
platforma strukturlarının yaranması (məsələn Şərqi Avropa platformasında
Qlazovsk sinklizi), mövcud strukturların inkişafının davam etməsi (məsələn, Sibir
platformasında Tunqus sinklizinin xeyli dərinləşməsi) ilə yanaşı, platformaların
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ümumiyyətlə qalxması və paleozoyda ən böyük dəniz reqresiyası baş verməsi ilə
əlaqədar idi.
Geosinklinal çökəklərdə dəniz rejimi hersin qırışıqlığının ya tamam qeyd
olunmadığı, ya da çox zəif baş verirdi ərazilərdə qorunub saxlanmışdı.
Platformalarda epikontinental dəniz yalnız Şpisbergen adalarının ərazisində bütün
perm dövrü ərzində mövcud olmuşdur, lakin bu dəniz də permin sonunda öz
ərazisini xeyli azaltmışdı. Şərqi Avropa platformasında dəniz rejimi karbon
dövründə olduğu kimi perm dövründə (erkən permdə) platformanın şərq hissəsində
saxlanmışdı. Erkən permin sonunda bu dənizin yerində çox geniş bir ərazidə laqun
yarandı; buna oxşar laqun (ancaq xeyli kiçik) Şərqi Avropada da yarandı. Bu
laqunlara mütəmadi olaraq şimaldakı epikontinental dənizdən dəniz suları daxil
olurdu; bu laqunlarda bəzən qısamüddətli dəniz rejimi də bərpa olunurdu. Permin
sonunda bu ərazilərdə də kontinental rejim yarandı. Belə proses Şimali Amerika
platformasının cənubunda da baş verdi.
Perm dövrünün sonunda platformalar bütünlüklə quru sahələrinə çevrildilər,
ancaq ayrı-ayrı kiçik sahələrdə dəniz rejimi qorunub saxlanmışdı. Perm dövrü
paleozoy erasında kontinental rejim şəraitinin saxlanması ilə fərqlənir. Müxtəlif
çöküntülərin, o cümlədən, süxurəmələgətirən orqanizmlərin coğrafı paylanmasını
tədqiq edərək, perm dövrü üçün bir neçə iqlim zonası ayırmaq olar. Tropik qurşaq,
Aralıq dənizi geosinklinal əyalətini əhatə edərək, Avropanın cənubunu, Hindi-Çini,
Malay adaları qövsünü özündə cəmləşdirmişdi. Belə qurşağın mövcud olması
əhəngdaşlarının, rif quran mərcanlar və iri braxiopodların, həmçinin (quru sahələri
üçün) istilik sevən flora saxlayan kontinental çöküntülərin (bunlar daş kömür tipli
buğumsaplaqlılar, qıjıkimilər və s. bitkilərdir) yayılması ilə sübut olunur.
Rütubətli tropik iqlim qurşağından şimalda - Şimali Amerikada və Avropanın
şimalında quru arid tipli iqlim zonası yerləşirdi; bu zonanın laqunlarının sahil
hissələrində duz toplanması prosesi gedirdi. Belə ki, Şərqi Avropa platformsında,
ön Uralda geniş laqunun kənarlarında min km-lik bir zolaqda daşduz və kalium
duzları çökərək böyük yataqlar əmələ gətirmişlər (məsələn, Solikamsk kalium
duzu yatağı). Bir neçə yüz metr qalınlığa malik olan duz layları laqunalarda,
platformaların ayrı-ayrı sahələrində baş verən zəif, lakin uzunmüddətli qarılma
prosesi şəraitində çökürdülər.
Uralın şimalında, Şərqi Avropa platformasının şimal-şərqində və Sibirdəki
mülayim rütubətli iqlim zolağında çoxsaylı bitkilər inkişaf edirdi və
kömürtoplanma baş verirdi. Bu ərazidə Peçora, Kuznetsk və Tunqus hövzələrində
kömürdaşıyan laylar toplanırdı.
Tropik qurşaqdan cənubda quru isti zolaq müəyyən olunmamışdır, lakin
Hondvanada mülayim rütubətli iqlim zolağı yaxşı qeyd olunur. Burada bir çox
sahələrdə kömürsaxlayan laylar aşkar olunmuşdur. Bu laylarda, mülayim isti
iqlimə uyğunlaşmış flora aşkar olunmuşdur. Əgər karbon dövründə yalnız şimal
yarımkürəsində kömürtoplanma baş verirdisə, perm dövründə bu proses cənub
yarımkürəsində də - Hondvanada (Hindistanda, Avstraliyada, Afrikanın cənubunda
və Cənubi Amerikada) baş vermişdir.
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Ümumiyyətlə isə permdə iqlim zonalarının, ekvator xəttinin və qütblərin
yerləşməsi karbon dövrındə olduğu kimi idi, yəni vahid gec paleozoy iqlim zonası
var idi.
Çöküntütoplanmanın əsas xüsusiyyətləri.
Orogen inkişaf mərhələsi keçirən hersin geosinklinal sistemlərində və
əyalətlərdə çöküntütoplanma ancaq çökəklərdə və daxili çuxurlarda baş verirdi.
Bunlarda əsasən dəniz və kontinental molasslar toplanırdı, bəzən bu çöküntülərlə
yanaşı vulkanogen süxurlar da əmələ gəlirdi.
Kaledon tektogenez mərhələsinda yaranmış çökəklərdə və çuxurlarda, karbon
dövründə olduğu kimi, terrigen - kömürtoplayan formasiya, bəzən isə terrigentufogen formasiya yaranırdı. Bunlar paleozoy strukturlarının inkişafının sonuna
uyğun gəlirlər. Kuznetsk çökəyi buna misal ola bilər. Bu hövzənin karbon-perm
yaşlı kömürsaxlayan formasiyasının qalınlığı 9 km-ə çatır. Bu kəsilişdə hər biri 2
m qalınlığa malik 75 kömür layı vardır. Bu, dünyanın ən iri kömür hövzələrindən
biridir. Onun ümumi ehtiyatı təxminən bir trilyon tona çatır.
Qədim platformalarda perm çöküntüləri kontinental və laqun
formasiyalarından təşkil olunmuşdur, terrigen-karbonatlı dəniz formasiyaları isə
çox məhdud sahələrdə yayılmışdır. Laqun formasiyası kömürdaşıyan və
duzsaxlayan olduğu üçün xüsusi diqqətə layiqdir. Bu formasiya perm dövrü üçün
xarakterikdir. Onunla böyük duz yataqları, o cümlədən kaliumlu duz yataqları
əlaqədardır. Permin duz saxlayan layları Şərqi Avropa platformasının şərq kənarı
boyu bir zolaqda uzanır. Bu zolaq həmçinin Ural hersin kənar çökəyinə qədər
gedib çıxır və burada Solikamsk yatağı kimi çox böyük kalium duzu və daşduz
yataqları yaradır. Perm yaşlı daşduz, gips və anhidrid Donbas hövzəsinin şimalqərbində çox böyük yataqlar əmələ gətirmişdir. Belə yataqlar həmçinin
Almaniyada (Stratsfurd), Polşada və başqa yerlərdə də vardır.
Tunqus sinklizini karbon-alt trias yaşlı kontinental mənşəli kömürsaxlayan
terrigen-effuziv süxurlar təşkil edir. Bu çöküntülərin çox hissəsi perm yaşlı olub
əsasən kömürsaxlayan laylardır. Tunqus yatağı dünyanın ən böyük yataqlarından
biridir və ehtiyatı iki trilyon tona çatır. Bu kömürlər metamorfizmə uğrayaraq daş
kömürə və antrasitə çevrilmişlər.
Палеозойун файдалы газынтылары
Алт Палеозойун чюкмя сцхурлары ичярисиндя даш дуз йатаглары эениш
йайылмышдыр. Бу йатаглар ясасян Шимали Америка, Сибир вя Щиндистан
платформаларында йайылмышдыр. Прибалтика вя С.Петербург вилайятиндя Ордовик
сцхурларында йанар шистляр-куэерситляр вардыр. Шимали Американын Алт Палеозой
сцхурларында сянайе ящямиййятли нефт вя газ йатаглары йерляшмишдир. Сибир
платформасынын да Кембрии сцхурларында нефт йатаглары ашкара чыхарылмышдыр
(Марковски йатаьы). Бу сцхурларда фосфорит (Газахыстанда Каратай даьлары) вя
боксит (Гярби Сайан) йатаглары йайылмышдыр.
Цст Палеозойун файдалы газынтылары хцсусиля мцхтялифдир. Онларын арасында
нефт вя газ, кюмцр, металлик файдалы газынтылар вя дузлар хцсуси йер тутур. Цст
Палеозойун нефтлилийи Русийа вя Шимали Америка яразисиндя ашкар едилмишдир.
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Совет эеологлары тяряфиндян Волга-Урал нефтли-газлы яйалятиндя,
Белорусийада, Украйнада Девонун, Карбонун вя Пермин мцхтялиф
щоризонтларында кяшф едилян нефт вя газ йатагларынын сайы илдян-иля артыр. Цст
Палеозойда, хцсусиля даш кюмцр йатаглары эениш йайылмышдыр. Сянайе
ящямиййятли кюмцр тябягяляринин ясас щиссяси Карбон (Донбасс, Москваятрафы,
Караганда, Уелс, Рур, Силезийа, Аппалач) вя Перм (Кузбасс, Печора, Тунгус
вя б. кюмцр щювзяляри) системляриня аиддир.
Филиз йатаглары ясасян Цст Палеозой заманы фяал магматик фяалиййятля
ялагядардыр.
Русийа яразисиндя Цст Палеозой заманы интрузив вя еффузив фяалиййят УралТйан-Шан вя Монгол-Охот эеосинклинал вилайятляриндя дащаинтенсив тязащцр
етмишдир. Бурада дямир филизи (Уралда Магнитнайа вя Блогодат даьлары, Тургай
чюкяклийиндя Сакалов-Сарбай йатаьы), боксит (Урал,Тихвин району), халкопирит
филизи (Урал, Балхаш вя Ъезгазган), хромит, платин, гызыл, гурьушун йатаглары
йерляшмишдир.
Дуз ещтийатына эюря Русийа дцнйада биринъи йери тутур. Дуз ясасян
Уралйаны,Хязярйаны чюкяклийиндя вя Украйнада эениш йайылмышдыр вя о, илк
нювбядя Перм системинин сцхурлары иля ялагядардыр. Бурада даш дузла йанашы,
калиум, магнезиум дузлары, эипс вя анщидрид дя вардыр. Дцнйада ян мяшщур
йатаглардан Соликамск натриум вя калиум дузлары йатаьыны эюстярмяк олар.
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Mövzu 7 (2 saat)

YER QABIĞININ MEZOZOY TARİXİ

Ümumi məlumat
Mezozoy erasının adı, onun qədim paleozoy və cavan kaynazoy eraları
arasında yerbşməsindən asılı olaraq "orta həyat erası" adlandırılmasından irəli
gəlir.
Mezozoy erasında qırışıqlıq və dağəmələgəlmə prosesi Sakit okeanın
kənarlarında baş verir. Bu zaman Verxoyan‐Kolıma, Sixote‐Alin, Şimali Amerikanın
dağları kimi iri qırışıqlıq strukturları formalaşır. Mezozoyda Atlantik, Hind
okeanları kimi böyük okean çökəkləri də yarandı, Şimal Buzlu okeanın təməli
qoyuldu.
Mezozoyun üzvi aləmi özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu vaxt ərzində
ammonitlər və belemnitlər, dənizdə və quruda yaşayan iri məməlilər, həmçinin
bitki aləminin nümayəndələri ‐ çılpaqtoxumlular, eranın sonunda isə
örtülütoxumlular və s. çox geniş yayılmışdılar.
Mezozoy erası üç dövrə ‐ Trias, Yura və Təbaşir dövrlərinə bölünür.
Ера
(Ератем)
2.

Мз – мезозой (185 млн ил)

Фанерозой (570 млн ил)

Еон
(Еонотем)
1.

Дювр
(Систем)
3.

Епоха
(Шюбя)
4.

эеъ
(33)
К
тябашир
(80)
еркян
(47)
Ж
йура
(70)

эеъ вя йа малм
(25)

Яср
(мяртябя)
5.
маастрихт
К2м
кампан К2ъп
сантон К2с
конйак К2ън
турон К2т
сеноман К2ъ
алб К1ал
апт К1а
баррем К1бр
щотерив К1щ
валанжин К1в
берриас К1б
титон Ж3т
кимериъ Ж3км
оксфорд Ж3о
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орта, вя йа
доээер
(20)
еркян, вя йа
лейас
(25)

Т
триас
(35)

эеъ
(18)
орта
(12)
еркян
(5)

келловей Ж2к
бат Ж2бт
байос Ж2б
аален Ж2а
тоар Ж1т
плинсбах Ж1п
синемйур Ж1с
щеттанг Ж1щ
реет Т3р
нории Т3н
карни Т3к
лада Т2л
анизи Т2а
оленек Т1о
инд Т1и

Мезозой ерасынын цзви алями вя онун ясас инкишаф мярщяляляри

Палеозой ерасынын сонунда Щерсин тектоэенезинин баша чатмасы иля
ялагядар олараг физики-ъоьрафи шяраитин, релйефин, иглимин вя с.-нин кюкцндян
дяйишмяси нятиъясиндя Палеозой иля Мезозойун сярщядиндя цзви алямдя
дяйишилмя, тязялянмя баш верир. Башга сюзля, Перм дюврцнцн ахырында щейванат
пляминин яксяр Палеозой груплары (трилобитляр, дюрдшцалы мяръанлар, бластоидеа
нцмайяндяляри, гядим дяниз кирпиляри, чийинайаглылардан продуктидляр вя
спириферидляр, гониатитляр вя Цст Палеозой цчцн чох сяъиййяви олан диэяр груплар)
гырылыр, явязиня ися Мезозойда йени груплар – аммонитляр, белемнитляр,
пелесиподлар, сцрцнянляр вя гушлар (илк гушлар) йараныр. Йениляшмя, шцбщясиз ки,
тякъя щейванат аляминдя дейил, щям дя биткиляр аляминдя баш вермишдир. Беля ки,
буьумэювдялиляр вя айыдюшяйикимиляр тяняззцля уьрайараг йерини чылпагтохумлу
биткиляря верир.
Мезозой ерасынын дяниз щювзяляриндя башыайаглы молйускалар вя
пелесиподлар даща эениш йайылыр.
Триас дюврцндя ясасян сератитляр инкишаф едир ки, онларын габыьында
скулптура (бязяк) щялялик о гядяр дя мцряккяб дейилдир. Йура дюврцнцн
аммонитляри ися башгаларындан щям ъинс вя нюв зянэинлийи, щям дя
габыгларында чох мцряккяб скулптурун (бязяйин) олмасы иля кяскин сурятдя
фярглянир.
Бир созля, Йура дюврцндя аммонитляр юзляринин ян йцксяк инкишаф
мярщялясиня чатыр. Бу сябябдян дя Йура дюврцнц садяъя олараг бязян

Melikov Behruz

“аммонит дюврц” адландырырлар. Йура системинин ян дягиг стратиграфик бюлэцсц
биринъи нювбядя аммонитлярин зянэин газынты галыгларына эюря апарылмышдыр.
Табашир дюврцндя ися аммонитлярин габыгларынын гурулушунда артыг
садяляшмя мцшащидя едилир; ъинслярин вя нювлярин зянэинлийи вя мцхтялифлийи дя
азалыр. Щям дя бу дюврдя аммонитляр арасында спирал бцкцйц (бир сятщ цзря)
ачылмыш вя щятта дцз габыглы формалар мейдана эялмишдир.
Мезозой заманында няинки дюрдгялсямялиляр, щям дя икигялсямялиляр
йцксяк инкишаф мярщялясиня чатыр. Йура дянизляриндя ися белемнителлалар вя
анкинокамакслар эениш йайылыр.
Мезозой ерасынын фягярясиз щейван груплары арасында икинъи эениш йайылан
групп пелесиподлардыр. Мезозой чюкцнтцляринин стратиграфик бюлэцсцндя
пелесиподлардан бир нечя формалар, рящбяр фауна кими, чох мцщцм ящямиййятя
маликдир (иносерамлар, ауселлалар вя б.).
Эюстярилян груплардан ялавя Мезозой заманынын дяниз щювзяляриндя
дяниз дящя чох диггяти ъялб едир. Сцрцнянляр, демяк олар ки, бцтцн
континентлярдя йайылмышдыр. Онлардан бязиляри дяниздя йашамыш, щятта учан
формаларда мейдана эялмишдир. Гуруларда йашайан сцрцнянляр ичярисиндя
динозаврлар группу (дящшятли кяртянкяляляр) даща мараглыдыр; онларын бязиляри,
мясялян, диплодокус нящянэ юлчцляря (узунлуьу 25 м, щцндцрлцйц ися 7-10 м)
чатмышдыр.
Рептилийанын Цзян нцмайяндяляриндян плезиозаврлары, мезозаврлары вя
ихтиозаврлары эюстярмяк олар. Учан кяртянкялялярин Ян типик нцмайяндяси
Птеранодон олмушдур.
Мезозой ерасында цзви алямин инкишафында ян яламятдар щадисялярдян бири
гушларын илк нцмайяндяляринин (археоптерикс, археорнис) мейдана эялмясидир.
Бунларда щялялик ейни заманда сцрцнянляря, щям дя гушлара хас олан яламятляр
галмыш, лакин сонралар щягиги гушлар йаранмышдыр. Бу щадися эюстярир ки, гушлар
тякамцл нятиъясиндя сцрцнянлярдян ямяля эялмишдир.
Баласыны сцдля бясляйянлярин илк бясит нцмайяндяляри дя Мезозой ерасына
аиддир; бунларын сцрятли инкишафы ися Кайнозойда олмушдур.
Мезозой – чылпагтохумлу биткилярин, сюзцн ясл мянасында, йцксялиши
дюврцдцр. Цст Тябашир епохасында ися цстцнлцк тядриъян юртцлцтохумлулара
кечир.
Мезозой ерасы ярзиндя цзви алямин инкишафында ясасян цч мярщяля гейд
олунур; бу мярщялялярин щяр бири юзцнямяхсус щейван вя битки групларынын
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инкишафы вя кцтляви йайылмалары иля сяъиййялянир. Бу сябябдян дя Мезозой ерасыны
мцвафиг олараг цч эеоложи дювря айырырлар.

Trias dövrü
Trias sisteminin bölgüləri
Trias sistemi 1831‐ci oldə Almaniya çökəkliyində Belçika alimi J.d'Omalius
d'Allua tərəfindən “keyper çöküntüləri” adı altında müəyyən olunmuş, 1834‐cü
ildə alman geoloqu F.Alberti tərəfindən bu çöküntülər trias adlandırılmışdır. Bir‐
birindən həm litoloji cəhətdən kəskin fərqlənən üç hissədən ibarət olduğu üçün
ona bu ad verilmişdir. Almaniyadan kənarda, bəzi yerlərdə trias çöküntüləri bir
qədər yeknəsək olsa da orqanizm qalıqları hesabına trias hər yerdə dəqiqliklə üç
hissəyə bölünür.
Trias sistemi üç şöbəyə bölünür, onlar da öz növbəsində bir neçə mərtəbəyə
ayrılır.
Üzvi aləmi
Trias dövründə bitkilərdən əsasən iynəyarpaqlılar, hinkqo ağacları və s.
yayilmişdir, qijtkimilər də geniş təmsil olunmuşdular. Digər sporlu bitkilər çox zəif
intişar tapmışdılar.
Heyvanat aləmi bütövlükdə artıq mezozoy xarakterli olmasına baxmayaraq,
az miqdarda da olsa bəzi gec paleozoy faunasının nümayəndələri də triasda
yaşamaqda davam edirdilər.
Dəniz onurğasızlarından bu dövrdə ammonoideyalar geniş yayürmşdılar.
Bunlardan seratit, ammonit, bəzən də qoniatit tipli arakəsmə xətləri olan fərdləri
qeyd etmək olar. Ammonitlərin bəzi cinsləri ancaq trias üçün xarakterikdir
(məsələn Pinacoceras). Seratit tipli arakəsməsi olanlar (Meekoceras, Sibirites,
Ceratites və s.) dövrün axırına yaxın tamam qırılırlar. Triasın sonuna yaxın ilk
belemnitlər yaranırlar. Ammonitlərlə yanaşı ikitaylılar da inkişaf etmişdilər.
Bunların bir çox cinsləri, xüsusən də rəhbər cinsləri yayılmışdı (Monotis, Halobia
və s.). Yeni altışüalı mərcanlar, yeni kirpilər yarandı. Sonuncu tabulatlar yalmz
Triasın sonuna qədər yaşadılar. Çiyinayaqlılardan rinxonellidlər və terebratulidlər
yayılmışdılar.

Melikov Behruz

Onurğalılardan mezozoyun yeni sürünənləri üstünlük təşkil edirdi. Yalnız
dövrün əvvəlində hələ permdən qalan heyvan qrupları mövcud idi. Paleozoydan
qalan qruplardan sonuncu suda‐quruda yaşayanlar ‐ zirehqafalılar ömürlərinin
sonunu yaşayırdılar. Triasın sürünənləri dövrün sonuna yaxın tipik mezozoy
görünüşlü heyvanlar idi; quruda yaşayan dinozavrlar, suda yaşayan ixtiozavrlar və
pleziozavrlar, ilk uçan pterozavrlar meydana gəldilər. Bunların ölçüləri 5 m‐ə
çatırdı. Dinozavrların əksəriyyətinin arxa ətrafları və quyruqları iri və güclü olsa
da, ön ətrafları çox zəif və kiçik idi.
Tektonika və paleocoğrafiya
Trias dövrünün əvvəlində mövcud olan yer qabığı strukturu, paleozoy erası,
xüsusən hersin mərhələsi boyu formalaşmışdı.
Trias dövründə Anqarida (Lavrasiya) və Hondvana materikləri hələ də
mövcud idi. Paleozoydan qalan Sakit okeanın geosinklinal qurşaqları, Aralıq dənizi
geosinklinalının şərq hissəsi də hələ ki, qalınışdılar. Digər geosinklinal qurşaqlar
isə mezozoydan əvvəl inkişaflarını sona çatdırmışdılar. Bunların müəyyən
hissələri istisna olmaqla. qalan hissələri öz orogen mərhələlərini orta və hətta
gec triasda davam etdirirdilər.
Paleozoyun sonunda yaranmış çökəklər bütün trias boyu dərinləşməyə
məruz qalırdılar. Bu dövrdə hersin qırışıqlığı əsasında yeni alp geosinklinal çökəyi
də xeyli dərinləşmişdi. Belə proses qədim platformaların kənarlarında baş verirdi
(Aralıq dənizi geosinklinal qurşağının qapanmış geniş sahələri). Bu sahələrdə
orogen inkişaf mərhələsi zamanı keçmiş Aralıq dənizi geosinklinal qurşağı
daxilində Cəbbəlütariq ‐ Himalay alp geosinklinal zonası yarandı.
Yeni yaranmış geosinklinal sistemlər və əyalətlər, həmçinin əvvəlki
dövrlərdən geosinklinal inkişaf prosesinə başlayıb, triasda da bu prosesi davam
etdirən sistemlər bütün trias boyu geosinklinal inkişafın başlanğıc mərhələlərini
nisbətən sakit şəraitdə başa çatdırdılar. Tibetdə isə bu inkişaf mərhələləri gec
triasın nori əsrində sona yetir və aktiv intruziv fəaliyyəti ilə müşayiət olunan
orogen inkişaf mərhələsi ilə əvəz olunur.
Trias dövründən başlayaraq, Sakit okean sahillərində yerləşən qədim və
cavan platformaların ərazilərində geosinklinallardan kənar mövcud olan mezozoy
yaşlı çuxurlar yaranmağa başladı. Bu ərazilərdə mezozoy yaşlı platforma xarakterli
qranitoid vulkanizmi baş verdi. Bu çuxurlar əsasən yura yaşlı kömürsaxlayan
çöküntülərlə dolurdu. Sonrakı mərhələlərdə bunlar qırışıqlığa məruz qalır, bu və
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ya digər dərəcədə metamorfizmə uğrayırlar. Hersin tektogenez mərhələsinin
sona çatması ilə yer qabığının ümumi qalxması baş verir və nəticədə, bütün trias
dövründə, hətta erkən yuranin ortalarına qədər bütün qədim platformalarda
kontinental rejim bərqərar olur. Hersin dağlıq‐qırışıq strukturları kəskin
denudasiyaya uğrayırlar və yalnız triasın sonundan başlayaraq bu ərazilərdə
çökəklər yaranır və onlarda platforma örtüyü çöküntüləri toplanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Avropa hersinidlərinin ərazisində çökəklərin
yaranması və platforma örtüyü çöküntülərinin toplanması hələ perm dövründə
başlanmışdı.
Trias dövründə dəniz şəraiti yalnız geosinklinal çökəklərdə mövcud idi.
Platformalarda dənizin transqressiyası çox zəif idi. Epikontinental dəniz
Anqaridanın (Lavrasiya) şimalında, Şpitsbergen adaları ərazisində mövcud idi;
lakin perm dövrü ilə müqayisədə bu dənizin sahəsi trias dövründə xeyli azalmışdı.
Erkən trias epoxasında, dənizin kiçik transqressiyası, Şərqi Avropa platformasının
cənub‐şərqində (Xəzəryanı ovalıqda), orta triasda isə Qərbi Avropada baş
vermişdi. Trias dövründə, Hondvanada (Mozambik boğazı yaxınlığında) yaranmış
çökəyin genişbnməsi və dərinbşməsi davam edirdi (bu proses hələ permin
sonunda başlanmışdı), buna görə də buradakı dənizin ölçüləri nəzərə çarpacaq
dərəcədə artmışdı.
Beləliklə, göstərmək olar ki, trias dövründə baş verən dəniz reqressiyası, yer
qabığının inkişafı boyu ən böyük reqresiya sayılır.
Trias dövründə, Aralıq dənizi geosinklinal əyalətinin yerbşdiyi ərazidə (Şimali
Amerikanm cənub hissəsi də daxil olmaqla) tropik və subtropik iqlim qurşaqları
mövcud idi. Bu ərazinin hər iki kənarından qıraqda isə mülayim iqlim qurşağı
mövcud idi. Quru ərazisinin çox geniş sahələrində quru iqlim
hökm sürürdü, ancaq bəzi yerlərdə rütubətli sahələr də var idi. Orta trias
epoxasından başlayaraq iqlimin rütubəti xeyli artır və bu proses gec triasda da
davam edir. Trias dövründə buzlaşmaya məruz qalınış rayonlar məlum deyil.
Trias dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu zaman
yaranmış iqlim zonaları müasir zonalara uyğun gəlir (çox yaxındır). Hesab olunur
ki, triasda ekvator indikinə nisbətən 10°‐20° şimala doğru yerdəyişməyə məruz
qalınışdı.
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Sibir platformasında trias dövründə (xüsusən də əvvəlində), paleozoyun
sonu ilə müqayisədə, vulkanizm daha kəskin fəaliyyət göstərmişdi. Bazalt
maqmasının və onun tüflarmın təşkil etdiyi formasiya sibir trappları adı altında
məlumdur.
Sibir platformasında trapp vulkanizmindən başqa, triasda və sonrakı
dövrlərdə, əsasi və ultraəsasi süxurlarla dolmuş vulkanik kanallar yaranmışdı. Bu
süxurlar kimberlitlər adlanır. Kimberlitlər almaz saxlayan süxurlardır. Sibir
platformasında Yakutiya (Saxa) ərazisində, kimberlit süxurları, almazdaşıyan
əyalət təşkil edir. Almazların sənaye əhəmiyyətli yataqları, həm ana süxurlarda,
həm də allüvial‐ellüvial çöküntülərdə məlumdur.
Çöküntütoplanmanın əsas xüsusiyyətləri.
Geosinklinal çökəklərdə əsasən terrigen formasiyalar (şistlər, qum daşları)
toplamrdı. Alp geosinklinal qurşağında karbonat layları da müəyyən əhəmiyyət
kəsb edir. Sakit okean geosinklinal çökəklərində terrigen materiallarla yanaşı,
lavalar və tuflar da toplanırdı. Bu da burada intensiv vulkanizm baş verdiyini
göstərir.
Qədim platformalarda trias yaşlı çöküntülər, əsasən kontinental terrigen
formasiyalara aid idi. Avropa ərazisində, qismən də Şimali Amerika və Afrika
ərazilərində, quru iqlim şəraitində qırmızı rəngli gillər və qumlar toplanırdı.
Asiyada, ərazinin çox hissəsində, gec triasda hökm sürən rütubətli mülayim və
subtropik iqlim şəraitində kömürdaşıyan lay dəstələri qeyd olunur: Kuznetsk
hövzəsində maltsev lay dəstəsi, Çelyabinsk hövzəsində kömürdaşıyan seriya.
Şərqi Avropa
xarakterlidir.

platformasında

trias

çöküntüləri

əsasən

kontinental

Triasın kontinental və vulkanogen formasiyaları Sibir platformasının qərb
hissəsində mövcuddur. Kontinental çöküntülər, orta asiya qırışıqlıq strukturlarının
çökək hissələrində də məlumdur. Digər sistemlərdən daha artıq, trias çöküntüləri
Verxoyan ‐ Çukot, Zabaykalye, Primorsk əyalətlərində, Krımda, Qafqazda,
Pamirdə, Manqışlaqda məlumdurlar.
Yura dövrü
Yura dövrünün bölgüləri
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Yura sistemi, ilk dəfə olaraq 1829‐cu ildə İsveçrənin Yura dağlarında qeyd
olunmuş və buradan da adı qəbul olunmuşdur.
Üzvi aləmi.
Yura dövrünün üzvi aləmi çox zəngindir və ancaq mezozoy görünüşlüdür.
Yura dövründə quruda bitən çılpaqtoxumlular mezozoya xas xüsusiyyətlərə
malikdir. Qıjılar da xeyli yayılmışdılar. Yuranın florası həm trias, həm də təbaşir
florasına bənzəyir. Yurada yalnız cinslər və fərdlər fərqlidir. Şimalda
iynəyarpaqlılar, orta en dairələrində isə başqa bitkilərin yayılması, yura dövründə
müəyyən iqlim qurşaqlarının olmasının göstəricisidir.
Onurğasız dəniz heyvanlarından daha çox ammonitlər inkişaf etmişdir. Bu
ammonitlərin arakəsmə xətləri çox mürəkkəbdir. Yura sisteminin stratiqrafiyası
bütövlükdə ammonitlərə əsaslanır. Yura ammonitlərinin çox hissəsi horizontal
yayılmışlar, yəni bunlar kosmopolit fauna sayılırlar. Bunların qalıqları, demək olar
ki, bütün materiklərdə aşkar olunmuşdur. Onların arasında ən geniş yayılmış
ammonitlər ‐ Phylloceras, Litoceras (yura, təbaşir), Amaltheus (orta leyas),
Parkinsonia
(dogger),
Stephanoceras,
Macrocephalites,
Perisphinctes,
Cosmoceras (orta və üst yura) və bir çox başqa cinslər və növlər məlumdur. Yura
dövrü üçün çoxsayh belemnitlər də xarakterikdir. Bunlardan Pachyteuthis və
Cylindrotenthis cinslərini göstərmək olar. Digər onurğasızlardan ikitaylılar daha
geniş yayılmışdır. Bunlar stratiqrafiya üçün əhəmiyyətli olan Aucella, Diceras,
Trygonia cinsləridir. Triasa nisbətən yura dövründə qastrapodlar, yeni dəniz
kirpiləri geniş yayılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, yura dövründə ilk qeyri‐düzgün
kirpilər yarandılar.
Yura dövründə onurğalılardan sürünənlər daha geniş yayılmışlar. Bunlar
quruda yaşayan iri ölçülü Diplodocus, Stegosaurus və s.‐ dir. Bunların əksəriyyəti
suda‐quruda yaşayan heyvanlardır. Yura dövründə ilk quşlar yaranmış
(Archaeopteryx), həmçinin ilk məməlilər meydana gəldir.
Tektonika və paleocoğrafiya
Yura dövründə tektonik hərəkətlər xeyli güclənir və ən çox aktivlik yer
qabığının Sakit okean seqmentində baş verir. Sakit okeanın kənarlarında yerləşən
geosinklinal əyalətlər və sistemlərdə (Verxoyan‐Çukot, Sixote‐Alin, Tibet,
Kordilyer) orta və gec yurada orogen öncəsi inkişaf mərhələsi, bəzi yerlərdə isə
hətta orogen mərhələ başlayır. Burada çökəkləri qalxmalar və qırışıqlıqlar əvəz
edir və intensiv intruziv fəaliyyət baş verir.
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Geosinklinallarda kənar çuxurlarınn yaranması və dərinləşməsi yura
dövründə triasa nisbətən daha intensiv xarakter daşıyır. Sakit okeana yaxın
ərazilərdə platforma tipli maqmatizm də geniş yayılır. Geosinklinallardan kənar
çuxurlar qədim strukturlar üzərində, adətən yüksək hipsometrik səviyyələrdə
yaranırlar. Buna görə də bunlar kömürdaşıyan kontinental çöküntülərlə
doldurulurlar. Bu çuxurların çöküntüləri qeyd olundunu kimi, qırışıq
əmələgəlməyə və metamorfizmə uğradıqları üçün yüksək keyfiyyətli daş
kömürə, antrasitə, kokslaşan kömürə çevrilmişlər (ön və dağarası çökəklərdə
olan kömürdaşıyan molasslar kimi). Aldan qalxanında, Cənubi Yakutiyada və Sibir
platformasının digər sahələrində bü çöküntülər hesabına bir çox kömür
mədənləri yaranmışdır. Aldan qalxanında qədim intruziyalarla yanaşı, mezozoy
yaşlı (o cümlədən yura yaşlı) qranitoid intruzivləri də qeyd olunmuşlar.
Monqol‐Oxot geosinklinal əyalətinin hersinidlərində, bəzi geosinklinaldan
kənar çuxurlarda dəniz çöküntüləri qeyd olunmuşdur.
Alp geosinklinal zonası ərazisində, Tibet hissəsi istisna olmaqla, geosinklinal
proseslər sakit şəraitdə davam edirdi.
Yura dövründə, platforma strukturlarında da köklü dəyişikliklər baş verir.
Hondvana materikinin ərazisi hələ permin sonunda Mozambik boğazı boyu
yaranan çökək vasitəsilə parçalanmağa başlamışdı. Yura dövründə Avstraliyanın
qərbində ikinci bir çökəyin yaranması, Hondvananın parçalanmasını sürətləndirdi
və növbəti dövrdə bu parçalanma davam etdi. Nəticədə müasir Hind okean
yarandı. Afrikanın cənubunda və Cənubi Amerikada çoxsaylı qırılmalardan
intensiv vulkan püskürmələri baş verirdi və əsasi maqma yayıldı. Bununla da
trapp vulkanizmi baş verdi. Nəticədə bazalt lavalarının qalın layları və çoxsaylı
əsasi tərkibli (doleritlər) intruziv cisimlər yarandı. Bu sonuncuların Sibirin perm‐
trias yaşlı trappları ilə böyük oxşarlığı var idi. Qədim epipaleozoy platformalarında
sinklizlər yaranmağa başladı. Sibir platformasında Vilyuy və Xatanq, Mərkəzi
Avropa hersinidləri ərazisində İngiltərə‐Paris çökəyi və s. Bu zaman çox böyük
ölçüləri olan Qərbi Sibir və Turan plitələri yarandı, bir qədər əvvəl Şərqi Avropa
platformasında yaranmış sinklizlər və çökəklər dərinləşməkdə davam edirdi.
Triasda olduğu kimi, yura dövrünün əvvəlində platformalarda kontinental
rejim hökm sürürdü. Leyasın sonunda Yer qabığında enmələr baş verdi və yeni
transqressiya başlandı. Orta yurada bu transqressiya ərazisini genişləndirərək
Qərbi Avropanın ərazisini, Şərqi Avropa platformasını (Baltik və Ukrayna
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qalxanları istisna olmaqla) əhatə etdi, Qərbi Sibir düzənliyinə soxuldu və qısa
müddətdə Sibir platformasının şimal və şərq hissələrini də əhatə etdi.
Gec yurada Aralıq dənizi geosinklinal qurşağının ilıq suları Şərqi Rus
epikontinental dənizindən keçərək, geniş Şimal dənizində nisbətən soyuq sularla
birləşdi. Epikontinental dənizlər Şimali Amerika platformasının qərbində və Afrika
platformasının şimalında da yarandılar. Mozambik çökəyi genişlənməkdə davam
edirdi, dəniz Avstraliyanın qərbinə çataraq yeni bir geniş çökək yaratdı ki, bu
çökək Avstraliyanı Hondvanadan ayırdı.
Gec yuranm sonunda dağəmələgəlmə prosesi ilə əlaqədar olaraq həm
platformalarda, həm də geosinklinal əyalətlərdə reqressiya baş verdi.
Orta və gec yuranın əvvəlində baş verən transqressiyaya baxmayaraq,
platformaların çoxu quru sahələrdən ibarət idi.
Yer qabığının strukturunun mürəkkəbləşməsi həm relyefin, həm iqlimin
xarakterinə xeyli təsir etdi. Qurunun relyefi xeyli parçalanmış şəkildə idi, ona görə
də bu ərazilərdə yura çöküntüləri əksərən terrigen materiallardan təşkil
olunmuşdur. Yura dövründə iqlim ümumiyyətlə ilıq və rütubətli idi. Tropik və
subtropik zolaqlar şimala və cənuba doğru mülayim iqlimə keçirdilər. Aralıq
dənizi geosinklinal qurşağı və platformaların bu qurşaqla həmsərhəd ərazilərində
tropik və subtropik iqlim şəraiti hökm sürürdü. Bu ərazilərdə, dənizlərində
karbonatlı süxurlar çökürdü; başqa iqlim qurşaqlarında isə dayaz dənizlərdə
qumdaşı ‐ gilli çöküntülər toplanırdı.
Tropik və subtropik quru ərazilərdə yaranmış laqunalarda duz və gips
toplanırdı (Orta Asiya, Qərbi Avropa, Cənubi Amerika).
Erkən və orta yurada rütubətli (humid) iqlim geniş əraziləri tutmuşdusa, gec
yurada bu ərazilərdə quru (arid) iqlim hökm sürürdü.
Çöküntütoplamanm əsas xüsusiyyətləri
Tektonik inkişafın mürəkkəbləşməsi, yura dövründə çöküntütoplanma
prosesində də öz əksini tapdı. Geosinklinallarda və geosinklinal zonalarda (əsasən
Sakit okean və Alp geosinklinallarında) çöküntütoplanma prosesi müxtəlif
xarakter daşıyırdı.
Sakit okean qurşağının geosinklinal çökəklərində geosinklinal inkişaf
mərhələsi getdiyi üçün bura terrigen formasiya çöküntüləri toplanırdı, bəzi
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yerlərdə vulkanogen materiallar da əlavə olunurdu. Orogen mərhələsi
başlayandan sonra, əsasən kontinental tip molaslar (alt və üst molaslar)
toplanırdı; bunlarda kömürdaşıyan laylar da müəyyən mövqe tuturdular; dəniz
molasları çox cuzi miqdarda idi.
Yura dövründə Alp geosinklinal zonasında karbonat və terrigen‐karbonat
formasiyaları toplanırdı, dar ensiz çökəklərdə bəzən vulkanogen‐çökmə
formasiyası da qeyd olunurdu. Gec yura və təbaşir dövründə isə əsasən fliş
formasiyası (qismən effuziv qarışıqlıqları ilə) toplanırdı.
Geosinklinaldan kənar çökəklərdə, kömürsaxlayan kontinental molasslar
toplanırdı.
Platforma formasiyaları da müxtəlifliyi ilə fərqlənirdi. Epikontinental
dənizlərdə əsasən terrigen komplekslər toplanırdı. Mülayim iqlim zonalarında,
epikontinental dənizlərdə, çox yerlərdə oolitli dəmir filizləri toplanırdı. Nəticədə
Qərbi Avropada (İngiltərə, Fransa, Almaniya) sənaye əhəmiyyətli dəmir filizi
yataqları əmələ gəldi. Belə yataqlar Şərqi Avropa platformasında da (Lipesk),
Cənubi Uralda (Xalilovsk) və s. mövcuddur. Bu dənizlərdə sənaye əhəmiyyətli
fosforit yataqları da yarandı (məsələn, Volqa çayının orta axını hövzəsində).
Yura dövrünün epikontinental dəniz çöküntülərində həmçinin neftlilik və
qazlılıq qeyd olunmuşdur. Şimali Amerikada, Qərbi Avropada, Şərqi Avropa
platformasının cənub‐şərqində (Ural‐Emba neftli vilayəti) neft yataqları yura
çöküntüləri ilə əlaqədardır. Qərbi Sibir plitəsində yura‐təbaşir çöküntülərində
dünyanın ən böyük neftli‐qazlı hövzəsi aşkar olunub. Sibir platformasında (Vilyuy
və Xatanq sinklizlərində) yura çöküntülərində sənaye əhəmiyyətli qaz yataqları
da tapılmışdır.
Yura dövrünün quru sahələrində rütubətli mülayim və ya isti iqlim şəraitində
çökmüş qumdaşı‐gilli süxurlarda kömür layları mühüm mövqe tutur. Yalnız Şimali
və Cənubi Amerikanın yura çöküntülərində kömür layları aşkar olunmayıb. Müasir
materiklərdə (Avropa, Avstraliya, xüsusən də Asiya) yura çöküntülərində xeyli
kömür yataqları vardır. Bu ərazilərdə kömürdaşıyan yura çöküntüləri çoxsaylı
çökəklərdə və çuxurlarda (o cümlədən geosinklinaldan kənar çuxurlarda)
toplanmışlar.
Yura çöküntüləri Şərqi Avropa, Sibir platformalarının, Verxoyan‐Çukot və
Sixote‐Alin mezozoy strukturlarının quruluşunda iştirak edirlər. Bu yaşlı süxurlar
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həmçinin, Qafqazın, Krımın, Şərqi Karpatın alp qırışıqlığı strukturlarının
quruluşunda iştirak edirlər.

Təbaşir dövrü
Təbaşir sisteminin bölgüləri.
Təbaşir sistemi ilk dəfə 1822‐ ci ildə Fransada ayrılıb. Bu sistemin adı onun
çöküntülərində küllü miqdarda yazı təbaşiri olduğu üçün verilib. Bu süxur yalnız
bu sistem üçün xarakterikdir.
Üzvi aləmi
Təbaşir dövrünün üzvi aləmi mezozoy görünüşlüdür, bununla belə dövrün
sonunda bəzi orqanizm qrupları öz inkişaflarında yüksək səviyyəyə çatmışlar.
Nəzərə çarpacaq dəyişiklik, xüsusən bitki aləmində baş verdi. Erkən
təbaşirdə flora yuradakı bitkilərə oxşayırdı: bunlar iynəyarpaqlılar (ginkgoales),
qıjılar və s. idi. Bunlarla yanaşı ilk örtülütoxumlular, yüksək təkamül prosesi
keçərək, təbaşirin quru sahələrində geniş yayılmağa başladılar. Gec təbaşirin
başlanması ilə örtülütoxumlular geniş yayıldılar və çılpaqtoxumluları arxada
qoydular. Sonuncular təbaşir dövrünün axırına yaxın sayca çox azaldılar və bəzi
qrupları təmamilə qırıldı. Üst təbaşirin yuxarı hissəsinin çöküntülərində müasir
floranın (palıd, qayın, dəfnə və s.) bəzi nümayəndələrinin qalıqları aşkar
olunmuşdur.
Beləliklə təbaşir dövrünün ikinci yarısında bitki aləmi artıq kaynozoy
görünüşlü idi.
Dəniz heyvanlarından, mezozoy üçün xarakter olan ammonitlər və
belemnitlərlə yanaşı, digər onurğasızlar, xüsusən ikitaylılar, dəniz kirpiləri,
süngərlər, mərcanlar, foraminiferlər və s. yayıldılar. Yura dövrü üçün xarakterik
olan bir çox ammonit faunası qırıldı və əvəzində yalnız təbaşir dövrü üçün
xarakterik olan ammonit qrupları yarandı. Təbaşir dövrü üçün xarakterik olan bəzi
qrup ammonitlər, dolaqdan azad olan açıq ammonitlər idilər. Bununla belə
dolaqlı qabığa malik ammonitlər də öz yerlərini saxladılar. Bunlar əksərən dolaqlı
qabığa malik Polyptychites, Schloenbachia, Hoplites, Simbirskites və s.
formalardır. Təbaşir dövründə yaşayan Nautiloidlərdən yalmz Nautilis cinsi qeyd
olunur. Təbaşir dövründə belemnitlərdən yeni cinslər: Duvalia (Cn), Belemnitella,
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Actinocamax (Cr2) meydana gəldi. Təbaşir dövründə ikitaylılardan ən çox
yayılanları Ostrea, Griphaea, Exogyra və İnoceramus cinsindən olan fərdlərdir.
Təbaşir çöküntülərində onurğalılardan ən çox sürünənlərin qalıqları
tapılmışdır. Quruda bir çox iri dinozavrlar yayıldılar (arxa ətrafları üzərində qaçan
İquanodon, qiqant Brontosaurus, üçbuynuzlu Triceratops və s.). Bunların dənizdə
yaşayan həmcinsləri pleziozavrlar, ilanvari mozozavrlar, bir qədər az ixtiozavrlar
yayılmışdılar. Uçanlardan ən çox yayılanı iri ölçülü Pteronodondur. Onun
qanadlarının açılması 8 m‐ə çatırdı. Sürünənlər qrupundan təbaşir dövründə
ilanlar meydana gəldilər. Təbaşir dövrünün quşlarının ağzında hələ dişlər var idi,
lakin onlar sürünmək xüsusiyyətini itirmişdilər. Təbaşir dövründə sümüklü
balıqlar geniş yayılmışdı, məməlilər öz inkişaflarını davam etdirirdi. Mezozoy
heyvanları tədricən qırılırdılar: ammonitlərin bir qismi yura dövrünün sonundan
qırılmağa başladılar, təbaşir dövrünün sonunda ammonitlər tamamilə qırıldılar.
Bunlardan kaynozoya ancaq nautiluslar keçdilər, paleogendə belemnitlər son
günlərini yaşayırdılar.
Kaynozoyun başlanğıcında mezozoy sürünənləri də qırıldılar, bunlardan
ancaq dörd dəstə: çanaqlı bağalar, ilanlar, kərtənkələlər, timsahlar yaşamaqda
davam edirdilər.
Tektonika və paleocoğrafiya.
Təbaşir dövrü ərzində mezozoy tektonik inkişaf mərhələsi sona çatır. Bu
zaman, artıq, Verxoyan ‐ Çukot və Sixote ‐ Alin geosinklinal əyalətlərində, Qərbi
Sakit okean geosinklinal qurşağında, Aralıq dənizi geosinklinal qurşağının şərqində
‐ Tibet geosinklinal əyalətində, Şərqi Sakit okean geosinklinal qurşağının Kordilyer
geosinklinal əyalətində, mezozoy dağqırışıq
strukturlan (mezazoidlər) bütövlükdə formalaşmışdılar. Kordilyer geosinklinal
əyalətində qırışıqlıq, hələ erkən təbaşirin axırma yaxın sona çatmışdı (Şimali
Amerikanm larami qırışıqlığı).
Mezozoy erasında Aralıq dənizi geosinklinal qurşağın Cəbəllütariq ‐Himalay
zonasında geosinklinal rejimin yenidən başlanması nəticəsində bəzi dağlıq‐
qırışıqlıq qalxmtılar yarandılar. Bu qalxmtılar müstəqil ola bilmədilər, çünki
kaynozoyda orogen mərhələsi başlandı və onlar bu mərhələsin fəaliyyətinə
məruz qaldılar.
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Sakit okean zonasının geosinklinal sistemləri və əyalətlərində mezozoy
qırışıqlığı zəif idi, ona görə də məxsusi geosinklinal inkişaf mərhələsi kaynozoyda
davam edirdi, hətda bəzi yerlərdə indiyədək davam edir. Eyni zamanda, mezozoy
qırışıqlıq strukturlarının formalaşmasının bitməsi ilə əlaqədar olaraq,
geosinklinaldan kənar çuxurlarda tektonik aktivlik sona yetir və platforma
qranitoid maqmatizmi fəaliyyətini dayandırır.
Mezozoyun sonunda, Sakit okean geosinklinal qurşaqlarla, onlara bitişən
qədim və cavan platformaların sərhəddində xüsusi bir struktur zona yaranır. Bu iri
xətti yarılmalardır və bunlar vasitəsilə təbaşir dövrünün sonundan turş tərkibli
maqmalar püskürüb yayılmış və yan süxurlara soxulmuşdular. Sakit okeanın Asiya
sahillərində bu vulkanik qurşaq Çukotkadan Hindiçinə qədər uzanır və Çukot ‐
Kataziat adlanır.
Beləliklə, mezozoy erasının sonunda, Sakit okeanın sahillərində mezozoy
dağlıq‐qırışıqlıq strukturları və yalnız yer qabığının Sakit okean seqmenti üçün
xarakterik olan komplekslər yarandılar.
Mezazoidlərin orogen mərhələsinda, platformalarla sərhəddə iri kənar
çökəklər yaranmağa başladı.
Təbaşir dövründə, yurada olduğu kimi dağəmələgəlmə prosesi, qranitoid
intruziyalarının intensiv yayılması ilə, müşayiət olunurdu. Bunlarla çox böyük
yataqlar (qızıl, qalay, volfram, qurğuşun, molibden və s.) əlaqədardır. Sakit
okeanın sərhədlərində iki çox zəngin fıliz zolağı uzanır: okeanın qərbində
Çukotkadan ‐ Hind‐Çinə qədər, şərqində isə Alyaskadan Mərkəzi Amerikaya
qədər.
Təbaşir dövründə intensiv tektonik fəaliyyət nəticəsində qırışıqəmələgəlmə
və maqmatizmlə yanaşı yeni iri çatlar yaranmağa başladı, təbaşirin sonuna yaxın
bu çatlar boyu Hondvanada böyük sahələr çökülürlər və bu iri materik Cənubi
Amerika, Afrika, Hindistan , Avstraliya, Antarktika qaymalarma parçalanır;
bunların arasında Hind okeanı, Atlantik okeanının cənub hissəsi də yer alıb. Eyni
hadisə Anqariddə də (Lavrasiya) baş verir; o, iki hissəyə: Avrasiya və Şimali
Amerika qaymalarma bölünür. Bunların arasında Atlantik okeanın şimal hissəsi
yaranır. Güman olunur ki, Şimal buzlu okean çökəyi də bu zaman ərzində
yaranmağa başlayır.
Beləliklə, yer qabığının mezozoyun sonundakı inkişafı, qabığm qədim və
cavan platformalarında "okeanlaşma" prosesi ilə xarakterizə olunur.
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Təbaşir dövründə mezozoy və paleozay sineklizazalarının və çökəklərinin
genişlənməsi və dərinləşməsi baş verir.
Afrika və Hindistan platformalarında baş verən trapp vulkanizmi də böyük
maraq doğurur. Bunlarda da, əvvəllər Sibir platformasında olduğu kimi, yaranan
vulkanik kanallar, almazsaxlayan kimberlit süxurları ilə dolmuşdular.
Afrika və Hindistanda trapp vulkanizmi paleogenə qədər davam etmişdir.
Yura dövrünün sonunda və təbaşir dövrünün əvvəlində bir çox platformalar,
qalxma prosesi keçirmişlər və nəticədə dənizin reqressiyası baş vermişdi. Qərbi
Avropada və Şərqi Avropa epipaleozoy platformaları ərazisində dəniz çox geniş
sahələrdən çəkilmişdi. Bununla belə Qərbi Sibir platformasında epikontinental
dənizlər öz əvvəlki sərhədlərini qoruyub saxlamışdılar.
Gec təbaşirin əvvəlində yeni və ölçülərinə görə möhtəşəm transqressiya
başladı. Bu transqressiya, yeni yaranmış okean çökəklərini və platformaların bir
çox sahələrini də əhatə etmişdi. Yenidən, Qərbi Avropanın epipaleozoy
hissəsində və Şərqi Avropa platformasının cənub yarısında geniş dəniz yarandı.
Bu dəniz, şərqə doğru uzanaraq, Turqay çökəyinin çökülmüş hissələrini və Orta
Asiyanı örtərək Qərbi Sibir dənizi ilə birləşdi.
Transqressiya Hondvanada, Hind və Atlantik okeanlarının çökəklərini
basmaqla yanaşı, Şimali Afrikanın, Hindistanın və Avstraliyanın çox sahələrini də
su altına almışdı. Şimali Amerika platforması da geniş transqressiyaya məruz
qalmışdı. Nəzərə alsaq ki, Tibet hissəsi istisna olmaqla Alp geosinklinal zonası
bütünlüklə dənizlə örtülmüşdü, onda gec təbaşir transqressiyasının nə dərəcədə
möhtəşəm olmasını təsəvvür edə bilərik. Genişliyinə görə gec təbaşir
transqressiyasını ancaq ordovik transqressiyası ilə müqayisə etmək olar, hərçənd
ki, təbaşir transqressiyası ondan xeyli çox ərazini əhatə etmişdi.
Təbaşir dövrünün iqlim zonallığı bir çox əlamətlərinə görə yura dövründən
fərqlənmir. Gec təbaşirdə transqressiya ilə əlaqədar olaraq mülayim rütubətli
iqlim Arktikaya qədər geniş sahədə yaranmışdı. Təbaşir dövrünün sonunda
dağəmələgəlmə prosesi nəticəsində materiklər qalxmağa başladı, iqlim şəraiti
dəyişdi və müasir iqlim zolaqlarına oxşar iqlim zolaqları yarandı.
Çöküntütoplamanın əsas xüsusiyyətləri.
Təbaşir dövründə, geosinklinal sistemlərdə və əyalətlərdə orogen inkişaf
mərhələsi başa çatması ilə əlaqədar çöküntütoplanma terrigen‐kömürdaşıyan
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formasiya ilə xarakterizə olunur. Bu toplanma kənar və dağarası çökəklərdə,
həmçinin geosinklinaldan kənar çökəklərdə baş verirdi. Orogen inkişaf
mərhələsinə tam çatmayan çökəklərdə və geosinklinal əyalətlərdə terrigen,
karbonat və fliş formasiyaları toplanırdı.
Karbonat və terrigen‐karbonat formasiyalarının müşayiət etdikləri fliş
formasiyası alp qurşağı boyu toplanırdı. Bu. fliş, gil şistləri, əhəng daşları,
qumdaşları laylarının ritmik növbələşməsindən təşkil olunmuşdur. Alp qurşağının
Avropa hissəsində karbonat formasiyası mərcanların massiv əhəngdaşlarından,
isti tropik dəniz heyvanları olan ikitaylı rudistlərdən təşkil olunmuşdu. Sakit okean
geosinklinal qurşağında ancaq terrigen və vulkanogen formasiyalar toplanırdı.
Platforma çöküntülərinin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Alt təbaşir
çöküntüləri yura çöküntüləri kimi terrigen formasiyadan təşkil olunmuşdur. Aralıq
dənizi geosinklinal qurşağı ilə həmsərhəd olan platformalarda üst təbaşir
çöküntüləri karbonat formasiyasından təşkil olunmuşdur. Bu formasiyanın
xüsusiyyəti ondadır ki, bu çöküntülərdə yazı təbaşiri layları vardır. Bu süxur,
kimyəvi surətdə çökmüş kalsitdən, çox hissəsi isə foraminiferlərin mikroskopik
qabıqlarından və kokkolitoforidlərin skeletlərindən təşkil olunmuşdur. Bunlarla
yanaşı, platformalarda silisiumlu formasiya da mövcuddur ‐ bunlar yosunların
qabıqlarından təşkil olunmuş trepellər və opoklardır. Platformalarda həmçinin
terrigen qumdaşı‐gilli formasiya da çökür ki, bu formasiya qlaukonitlə zəngindir.
Sadalanan bütün formasiyalar dəniz çöküntüləridir. Bunlarla yanaşı böyük
ərazilərdə kontinental terrigen formasiya da çökmüşdü. Bu proses əsasən
çökəklərdə və çuxurlarda baş verirdi və bu çöküntülər əsasən kömürdaşıyandır.
Təbaşir yaşlı kömürlər yura yaşlı kömürlər kimi qonurrənglidir, lakin ön
çökəklərdə və geosinklinaldan kənar çuxurlarda bu kömürlər metamorfızmə
uğrayaraq daşkömürə çevrilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Amerikada kömürdaşıyan çöküntülər üst
təbaşir və paleogen yaşlıdır. Asiyada isə (Sibir platforması, Verxoyanyanı çökəyi,
Primorye) ancaq alt təbaşir çöküntüləri kömürdaşıyandır.
Bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, təbaşir və yura dövrlərinin
platforma dəniz çöküntüləri neftli‐qazlılığı ilə xarakterizə olunur (Qərbi Sibir
plitəsi, Ural‐Emba vilayəti, Sibir platforması).
Təbaşir çöküntüləri Şərqi Sibir platformasında, Ural‐Monqol qırışıqlıq
qurşağında, Qərbi Sibir və Turan plitələrində, Orta Asiyadakı dağarası çökəklərdə,
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mezozoy və Sakit okean qırışıqlıq strukturlarında, alp dağqırışıq qurumlarında ‐
Karpatda, Krımda, Qafqazda, Kopetdağda geniş yayılmışdır.

Мезозойун файдалы газынтылары
Мезозой комплекси файдалы газынтыларла зянэиндир. Бунлардан ясас йери
полиметалл, кюмцр, нефт, газ, фосфорит, кцкцрд вя тикинти материаллары тутур.
Полиметалл йатаглары ясасян Мезозой гырышыглыг зоналары бойу эениш йайылмыш
магматик сцхурларла ялагядардыр. Мезозой ерасында Сибирин шяргиндя баш верян
актив магматик фяалиййят нятиъясиндя Сакит океан филиз гуршаьы ямяля эялмишдир.
Зянэин ещтийата малик ялван вя надир метал йатаглары бунунла баьлыдыр. Ейни
йатаглар Чинин гярб щиссясиндя вя Щинд-Чиндя дя йайылмышдыр.
Мезозойла ялагядар олан филиз йатаглары щямчинин Бюйцк вя Кичик Гафгаз
Алп гырышыглыьы зонасында мялумдур. Дашкясян дямир филизини, Филизчай
полиметалл йатагларыны онлара мисал эюстярмяк олар.
Мезозойун бцтцн системляриндя, демяк олар ки, кюмцр йатаглары кяшф
едилмишдир. Бурада ясасян гонур йайылмышдыр, лакин бязян даш кюмцр
йатагларына да раст эялинир. Мезозойун кюмцр йатагларынын Палеозойа нисбятян
аз олмасына бахмайараг, бунларын чоху сянайе ящямиййятли йатаглардыр. Беля
кюмцр щювзяляри, адятян, чюкяклик зоналарына аиддир. Мезозойун нисбятян
бюйцк кюмцр щювзяляриня Кана, Черемхов, Лена, Иркутск, Буреин вя б. мисал
эюстярмяк олар.
Триас,Йура вя Тябашир чюкцнтцляри иля бюйцк нефт вя газ йатаглары
ялагядардыр. Урал-Емба, Йакутийа, Гярби Сибир, Шимали Гафгаз, Даьыстан,
Мангышлаг, Орта Асийа вя Сахарадакы нефт вя газ йатаглары бунлара мисал ола
биляр.
Мезозой чюкцнтцляриндя фосфорит щоризонтлары Русийада вя хариъи
юлкялярин бир чох районларында, фосфоритлярин сянайе ещтийатлы йатаглары
Москваятрафы вилайятлярдя, Орта вя Ашаьы Волгабойу вилайятляриндя, семент
щазырланмасы цчцн эюзял хаммал олан мерэел вя йазы табашири тябягяляри ися
Гярби Авропа платформасында эениш йайылмышдыр.кирпиляри (яйри кирпиляр),
фораминиферляр, дяниз занбаглары, гастроподлар, балыглар вя б. йашамышдыр.
Мезозой ерасынын гуруда йайылан фягяряли щейванларындан сцрцнянляр
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Mövzu 8 (2 saat)

YER QABIĞININ KAYNOZOY TARIXI

Кз – кайнозой (65 млн ил)

Фанерозой (570 млн ил)

Ümumi məlumatlar
Kaynozoy erası (yunanca "kaenos" - yeni deməkdir). Yerin geoloji inkişafının
müasir dövrünü əhatə edir. Kaynozoy erası ərzində, Aralıq dənizi geosinklinal
qurşağında alp, Sakit okeanın kənarlarında isə Sakit okean tipli qırışıqəmələgəlmə
prosesləri baş vermişdir. Bu proseslər hal-hazırda da davam edir.
Qırışıqəmələgəlmə prosesi ilə yanaşı, kembriyəqədərki və epipaleozoy
platformalarında və mezozoy qırışıqlıq strukturlarında da yeniləşmə və
dəyişikliklər baş verdi. Nəticədə yer qabığının strukturu daha da mürəkkəbləşdi.
Kaynozoyun üzvi aləmində də dəyişikliklər baş verdi. Belə ki, örtülütoxumlu
bitkilərin inkişafı olduqca yüksək səviyyəyə çatdı, quruda məməlilər və quşlar,
dənizlərdə isə ikitaylılar və qarınayaqlılar təkamülə uğradılar.
Kaynozoy qrupu hal-hazırda üç sistemə: Paleogen (Pg), Neogen (N) və
antropogen (A) (dördüncü dövr – Q) sistemlərinə bölünür.
Еон
Ера
Дювр
Епоха
Яср
(Еонотем) (Ератем)
(Систем)
(Шюбя)
(мяртябя)
1.
2.
3.
4.
5.
Г (А)
щолосен (0,01)
дюрдцнъц вя йа
Плейстосен
антропоэен
еоплейстосен
(2,0)
эеъ, вя йа
плезиан Н2п
плиосен
табиан Н2т
(3)
Н
мессин Н1м
неоэен
тортон Н1т
еркян, вя йа
(23)
серравал Н1с
миосен
ландий Н1л
(20)
бурдигал Н1б
аквитан Н1а
эеъ, вя йа
хатт Пэ3щ
рцпел Пэ3р
олигосен
латторф Пэ3л
(13)
приабон Пэ2п
Пэ
орта, вя йа еосен бартон Пэ2б
палеоэен
(17)
лйцтет Пэ2л
ипр Пэ2и
(40)
танет Пэ1т
еркян, вя йа
монск Пэ1м
палеосен
данимарка
(10)
Пэ1д
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Кайнозой ерасынын цзви алями вя онун ясас инкишаф мярщяляляри
Кайназой ерасынын цзви алями Мезозой ерасынын цзви аляминдян даща
зянэиндир.Бу, щям щейванларда вя щям дя биткилярдя чох айдын мцшащидя
едилир. Мезозойдан фяргли олараг Кайнозой ерасы-юртцлцтохумлу биткилярин
сцрятли йцксялиши, чичяклянмяси вя континентлярдя эениш йайылмасы иля сяъиййялянир.
Кайнозой заманында юртцлцтохумлулар щям ъинслярин, щям дя нювлярин сайъа
чохалмасы вя зянэинлийи иля диггяти ъялб едир. Биткилярин башга групларындан
Кайнозой заманы щямчинин чылпагтохумлуларын бязи нцмайяндяляри,
гыжыкимиляр,суйосунлары вя башгалары да юз инкишафыны давам етдирмишляр.
Кайнозой ерасында дяниздя йашайан фягярясиз щейван груплары арасында ян
эениш йайыланлары пелесиподлар, гастроподлар вя ибтидаилярдир. Бцтцн кайнозой
ерасы ярзиндя бу групларын ъинс вя нюв тяркибляри даима йениляшмиш вя щямин
груплар ичярисиндя кцлли мигдарда рящбяр формалар ямяля эялмишдир. Палеоэен,
Неоэен вя Антропоэен системляринин стратиграфик бюлэцляри мящз бу рящбяр
палеонтоложи галыглар ясасында апарылмышдыр.
Ибтидаилярдян Кайнозой заманында дящя мцщцм ящямиййятя малик оланы
ири фораминиферляр-нуммулитлярдир. Бунлар Палеоэен системинин стратиграфик
бюлэцсцндя няинки рящбяр газынты ролуну ойнайыр, щям дя сцхур ямяляэятириъи
организмлярдир. Нуммулитлярин газынты галыгларындан галынлыьы бир нечя метря
чатан органоэен ящянэдашылар (нуммулит ящянэдашылары) ямяля эялмишдир. Бу
тип ящянэдашылар Аралыг дянизи гуршаьы бойунъа Пиреней йарымадасындан
тутмуш Малай архипелагына гядяр узаныр. Хордалылардан Кайнозой заманында
балыглар, гушлар вя мямялиляр даща эениш йайылмышдыр. Ибтидаи, хырда вя биръинсли
Мезозой мямялиляринин явязиня Палеоэен дюврцнцн яввялиндя али мямялилярин
сцрятли инкишафы башлайыр; бунлар йыртыъылар, отйейянляр вя приматлардыр. Палеоэен
заманы илк хортумлулар мейдана эялмишдир. Еосен епохасында атларын яъдады
йашамышдыр.
Фягяряли щейванларын инкишафында Неоэен дюврц няинки мямялилярин
яввялдян мейдана эялмиш будагларынын сцрятли тякамцлц, ъинс вя нюв тяркибинин
дяйишмяси дюврцдцр, щям дя мямялилярин мцхтялиф групларынын мцхтялиф
континентляр цзяриндя вя континентляр арасында интенсив миграсийалары
дюврцдцр.
Миосенин ахырында вя Плиосенин яввялиндя Аврасийа яразисиндя
мямялилярин ян зянэин груплары инкишаф едир: кярэяданлар, атлар, хортумлулар,
инсанабянзяр меймунлар вя башгалары йайылыр. Щямин щейванлар йыьымына
Пикерми дейилир, чцнки бу щейванларын галыглары Йунаныстанын мяшщур Пикерми
гябиристанлыьында тапылмышдыр.
Неоэенин ахырында юкцзляр, айылар, филляр, щиппопатамлар, щиппарионлар,
мастодонтлар вя щягиги атлар мейдана эялмишдир.
Палеоэен вя Неоэен дюврляриндя Австралийа башга гитялярдян тамамиля
айрылмыш вя бурада бир гайда олараг, йеня дя ибтидаи мямялиляр (кисялиляр)
инкишаф етмишдир.
Дюрдцнъц Дювр флорасынын нюв тяркиби мцасир флоранын тяркибиндян,
демяк олар ки, фярглянмир. Дюрдцнъц Дюврдя гуруда йашайан мямялиляр,
маьара айысы вя гылынъ дишли пялянэ эениш йайылыр.
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Дюрдцнъц Дювр цзви аляминин инкишафында ян бюйцк вя Ян яламятдар
щадися, шцбщясиз ки, инсанын мейдана эялмяси вя онун питекантропдан
башлайараг мцасир инсана гядяр олан тякамцлцдцр. Бу дюврцн чюкцнтцляриндя
гядим инсанын вя онун мадди мядяниййят изляринин вя галыгларынын тапылмасы
щямин дювр цчцн мювъуд археоложи тядгигат методларындан истифадя етмяйя
имкан верир.
Paleogen dövrü
Paleogen sisteminin bölgüləri
Paleogen sisteminin stratiqrafıyası ilk dəfə bütün təfsilatı ilə Qərbi Avropada
müəyyənləşib və üç şöbəyə - Paleosen, Eogen, Oliqosen şöbələrinə bölünüb.
Çoxsaylı mərtəbələr ümumi qəbul olunmadığı üçün regional mərtəbələrə üstünlük
verilib. Paleogen dövründən başlayaraq yer səthində artıq geniş sahələri tutan su
hövzələri qalmamış, həmçinin ayrı-ayrı regionların eyni yaşlı süxur laylarını üfıqi
şəkildə müqayisə etmək üçün geniş sahələrdə üfüqi istiqamətdə tapılan fauna da
yoxdur. Bu da ayrı-ayrı regionların stratiqrafik müqayisəsini aparmaq üçün
çətinliklər yaradır. Buna görə də, müxtəlif ölkələrdə fauna və floranın yalnız yerli
xarakter daşıması ilə əlaqədar müxtəlif mərtəbə bölgüsü qəbul olunmuşdur.
Üzvi aləmi
Paleogen dövründə bitki aləmindəki inkişaf gec təbaşirin davamıdır.
Örtülütoxumlular öz təkamülünü davam etdirirdi. İqlim şəraitindən asılı olaraq bir
neçə fitocoğrafi əyalətlər ayrıldı. Tropik və subtropik flora Aralıq dənizi
geosinklinal qurşağı boyunca yayılmışdı. Qərbi Avropada və Şərqi Avropa
platformasının cənubunda palma, fikus, dəfnə, maqnoliya, iynəyarpaqlılardan
sekvoya, bataqlıq bitkilərindən sərv (kiparis) bitirdi. Həmçinin qıjılar da qeyd
olunub. Bu qurşaqdan şimalda (Şimali Amerika, Uralın şimalı, Arktika) mülayim
en dairəsi bitkiləri: palıd, qayın, qovaq və digər yarpaqtökən ağaclar,
iynəyarpaqlılardan küknar yayılmışdı. Paleogen dövrünün sonuna yaxın mülayim
qurşaqların bitkiləri bir qədər cənuba çəkildilər (Ukrayna, Volqaboyu ). Bu da onu
göstərir ki, iqlim soyumağa başladı.
Paleogen dövrünün heyvanat aləmi artıq təmamilə kaynozoy görünüşlü idi,
lakin hələ özündən əvvəlkilərin bəzi xarakterik xüsusiyyətlərini saxlamışdılar və
bu xüsusiyyətlərlə də neogen faunasından fərqlənirdilər. İlk növbədə bu
xüsusiyyətlər, kontinentlərində yayılmış məməlilərə aiddir. Əvvəlki dövrlərdən
fərqli olaraq, paleogen çöküntülərində onurğalıların qalıqları daha çoxdur və yaxşı
qorunub saxlanmışlar. Bu da onların təkamül yollarının öyrənilməsi və bu dövrün
paleocoğrafi şəraitinin müəyyənləşdirməsi üçün imkanları xeyli asanlaşdırır.
Məməlilər paleogen dövründə çox tez inkişaf edirdilər. Bəzi formalar dənizdə
(kitlər, delfinlər və s.), hətta havada (yarasalar və s.) yaşamağa uyğunlaşdılar.
Paleogenin əvvəlində - paleosendə məməlilər hələ ibtidai formada idilər.
Eosendə artıq yırtıcılar, dırnaqlılar və digərləri meydana gəldi. Dırnaqlılar
cütdırnaqlılara və təkdırnaqlılara ayrıldılar. Təkdırnaqlılardan ilk atkimilər və
kərgədankimilər yarandılar. Dövrün sonunda xortumluların ilk nümayəndələri
yarandı; həmçinin gəmiricilər, primatlar, kitəbənzərlər meydana gəldi. Bu
dəstələrin ayrı-ayrı fərdləri hal-hazırda qırılmışlar; bəzi dəstələr isə tamamilə
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qırılıblar. Təbaşir dövrünün sonundan materikdən ayrılmış Avstraliyada
məməlilərin özünəməxsus qrupları - kisəlilər və təkxordalılar - yarandı.
Sürünənlərin digər qruplarından sümüklü balıqlar və quşlar geniş, sürünənlər və
suda-qruda yaşayanlar nisbətən zəif yayılmışdılar.
Dəniz onurğasızlarından ən çox yayılanlar ikitaylılar və qastrapodalar idi.
Bunlar çox geniş cinslər və növlərlə yayıldıqları üçün, paleogenin stratiqrafiyasınm
əsasını təşkil edirlər. İsti paleogen dənizlərinin dibində iri foraminiferlər
qrupundan olan nummulitlər və orbitoidlər inkişaflarının yüksək səviyyəsində
idilər. Tropik və subtropik qurşaqlardan kənarda iri foraminiferlər rast olmur.
Mülayim en dairələrində mikroskopik silisiumlu yosunlar (diatomeylər) geniş
yayılmışdılar; bununla əlaqədar olaraq, paleogenin dəniz çöküntülərində silisiumlu
süxurlar opokalar və trepellər yayılmışlar.
Onurğasızlardan, həmçinin, dəniz kirpiləri, mərcanlar, süngərlər və s.
yayılmışdılar; dəniz kirpilərinin və belemnitlərin müəyyən hissəsi qırılmağa
başladı.
Tektonika və paleocoğrafiya
Mezozoy tektogenez mərhələsi başa çatandan sonra yer qabığının
strukturunda dəyişikliklər baş verdi. Şimaldakı geniş platforma massivi -Anqarida,
hələ tam təşkil olunmayan Atlantik okeanı ilə, Şimali Amerika və Avrasiya
qaymalarma və ya materiklərinə ayrıldı. Şərq materiki çox mürəkkəb quruluşa
malik idi. Onun əsasını qədim platformalar: Şərqi Avropa, Sibir, Şimali Çin və
Cənubi Çin təşkil edirdi: bunların arasında epibaykal və epipaleozoy platformalar
yer tutmuşdu; şərqdən və cənub şərqdən onlara mezozoy qırışıqlıq strukturlar yan
alırdı. Bu strukturlar, vaxtilə Verxoyan-Çukot, Sixote- Alin və Tibet geosinklinal
əyalətlər üzərində qurulmuşdular. Anqaridanm qərbində Şimali Amerika
platforması yerləşirdi; buna şimaldan, şərqdən və cənub - şərqdən, nisbətən kiçik
epipaleozoy platforma qaymaları, qərbdən isə mezozoy qırışıqlıq strukturları yan
almışdılar.
Cənub yarımkürədə bütöv Hondvananm yerində, okean çökəkləri ilə bir birindən təcrid olunmuş platforma tipli qaymalar: Cənubi Amerika, Afrika,
Madaqaskar, Hindistan, Avstraliya, Antarktida mövcud idi. Bunların quruluşunda
həmçinin epibaykal və epiraleozoy strukturlar da iştirak edirdi.
Kaynozoyun əvvəlində, platformalarda, çoxsaylı sinklizlər və anteklizlər,
çuxurlar və çökəklər yarandılar.
Kaynozoy dövründə Qərbi Sakit okean, Şərqi Sakit okean, Alp geosinklinal
qurşaqları hələ ki, mövcud idilər; bunlarda paleogen dövründə iri tektonik
hərəkətlər baş vermişdi. Sakit okean və Aralıq dənizi geosinklinal qurşaqları,
kaynozoyda, o cümlədən paleogendə müxtəlif cür inkişaf edirdilər.
Paleogen dövründə, Aralıq dənizi qurşağında, məxsusi geosinklinal inkişaf
mərhələsi aktiv keçirdi, lakin eosenin sonu-oliqosendə bu proses orogen mərhələsi
ilə əvəz olundu: Alp, Karpat, Qafqaz və başqa alp strukturları qalxmağa başladılar.
Bir çox alp qırışıqlıq strukturları, məsələn Karpat, Alp, hələ təbaşir dövründə
qalxmağa başlamışdılar. Qafqazda isə bir qədər də əvvəl yura dövrünün sonunda
qalına başlanmışdı. Alp qurşağında orogen mərhələsi indiyə kimi davam edir.
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Qərbi Sakit okean və Şərqi Sakit okean geosinklinal qurşaqları, hələ ki,
məxsusi geosinklinal inkişaf mərhələsi keçirirlər; onların bəzi daxili geosinklinal
çökəkləri isə hələ formalaşmağa təzə başlamışlar. Ona görə də paleogen dövründə
bu qurşaqlarda tək-tük sinklinal şəklində çökəklər və antiklinal şəklində qalxmalar
yarandılar, geosinklinalların əsas hissələri isə aktiv çökülmə prosesinə məruz
qalınışdılar.
Paleogen dövründə alp zonasında qranitoid tərkibli vlkanizm kifayət qədər
aktiv deyildi (məsələn, Qafqazda). Sakit okean qurşaqlarında maqmatizm əsası
tərkibli idi. Bu zaman ərzində Sakit okeanын kənarlarinda vulkanogen qurşaq
formalaşmaqda davam edirdi.
Gec təbəşirin sonunda başlanmış dənizin reqressiyası Paleogenin əvvəlində
yenidən transqressiya ilə əvəz olunur. Bu transqressiya eosenin sonunda, bəzi
yerlərdə isə oliqosenin əvvəlində daha möhtəşəm şəkildə müşahidə olunur. Bu, yer
qabığının indiyə kimi olan inkişafında ən böyük transqressiya idi. Bu transqressiya,
Şərqi Avropa pratformasının cənubunu, Qərbi Sibir plitəsini, Turqay çökəyini,
Turan plitəsini (Qızılqum, Qaraqum), Şimali Amerika platformasının cənubunu,
Afrika platformasının şimalını əhatə etdi. Şimalı Afrikada və Qərbi Sibirdə bu
transqressiya hətta, gec təbəşir transqressiyasını üstələdi. Oliqosen epoxasının
sonunda ümumi qalxma ilə ələqadar olaraq, demək olar ki, bütün platformalarda
reqressiya baş verdi. Yura dövründən mövcud olan Qərbi Sibir dənizi yox oldu.
Paleogen dövründə Hondvanada yer qabığının parçalanması davam edir. Bu
proses Qırmızı dənizin və Şərqi Afrika göllərinin yaranmasına səbəb oldu. Bu
qırılmalarda bazalt lavaları axıb səthə çıxırdı.
Paleogen dövrünün iqlim zonaları, indiki kimi kəskin bölünməmişdi. Belə ki,
tropik və subtropik iqlim zonaları eosendə, Alp geosinklinal qurşağı ilə bərabər, bu
ərazidən şimala da yayılmışdılar. Mərkəzi Avropada və Şərqi Avropa
platformasının cənubunda subtropik iqlim hökm sürürdü. Şimala doğru
Qrenlandiyaya qədər, kömürtoplanma üçün münasib olan mülayim iqlim zonası
var idi. Bu zonanın kontinental çöküntüləri içində çay və göl çökütüləri də var idi.
Bu çöküntülərlə çox qalın qonur kömür layları əlaqədardır. Beləliklə, Şimal
yarımkürədə polyar iqlim zonası yox idi.
Paleogen dövründə quru yarımsəhra və səhra iqlim zonaları olsa da, kiçik
sahələrdə mövcud idi. Bu zonada yaranan gips və duz yığınları Monqolustanda,
Türkmənistanda, Misirdə, Texasda, İspaniyada və s. ərazilərdə mövcuddur.
Paleogen dövrü üçün buzlaq çöküntüləri məlum deyil. Oliqosen epoxasında
Mərkəzi Avropada mülayim iqlim şəraiti hökm sürürdü. Güman olunur ki,
paleosendə yerin oxu və ekvator müasir vəziyyətdə olmuşdur.
Çöküntü toplanmanm əsas xüsussiyyətləri.
Paleogen dövründə alp geosinklinal zonası xeyli mürəkkəb quruluşa malik idi.
Burada qalxmış qırışıqlıq strukturları, dərin ensiz çökəklərlə növbələşirdi. Flişlə
yanaşı karbonat formasiyası da bu strukturların ərazisində toplanırdı. Karbonat
formasiyası, kumulyativ əhəng daşlarından və rif əmələ gətirən mərcanlardan
ibarət idi. Paleogenin sonuna yaxın, kənar çökəklər yaranmağa başlayır və iridənəli
süxurlardan təşkil olunmuş molass çöküntüləri toplanır. Bu çöküntülərlə iri neft və
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qaz yataqları əlaqədardır. Belə yataqlardan Kaliforniyada, Karpatönü və
Qafqazönü çökəklərdə yerləşən yataqları misal göstərmək olar.
Cənubi Qafqazda paleogen çöküntülərində Çiatur manqan fılizi yatağı
məlumdur.
Paleogen dövründə Sakit Okean geosinklinal qurşaqlarında qumdaşı-şist
formasiyaları toplanır. Bu dövrdə əsası tərkibli və bir qədər az turş tərkibli
effuzivlər yayılmışdı.
Şərqi Avropa platformasında paleogen çöküntüləri dəniz terrigen formasiyası
ilə başlayır. Bu çöküntülərin bəzilərində qlaukonit, digərlərində opoklar və
trepellər iştirak edir. Oliqosendə bu çöküntüləri kontinental tipli qumdaşı-gil
formasiyası əvəz edir. Ukraynada dəniz terriqen formasiyasında çökmə tipli
Nikopol manqan yatağı əmələ gəlir. Ukrayna qalxanında eosen epoxasında
kontinental kömürdaşıyan çöküntülər toplanır. Bu çöküntülərlə Dnepr qonur
kömürü hövzəsi yatağı əlaqədardır.
Sibir platformasında paleogen çöküntüləri demək olar ki, toplanmayıb, çünki
bu dövrdə platforma quru sahəsi kimi mövcud idi.
Qərbi Sibir və Turan plitələrində əvvəlcə dəniz, oliqosendən başlayaraq isə
kontinental terrigen formasiyası çöküntüləri geniş ərazilərdə yayılmışdı. Uralın
şimalında paleogen çöküntüləri manqan filizi saxlayır.
Afrika platformasında (Tunis, Mərakeş, Əlcəzair) paleogen çöküntülərində
fosforit yataqları mövcuddur.
Şimali Amerika platformasında təbaşir dövrünün əvvəlindən başlayan kömür
daşıyan kontinental formasiyanın toplanması paleogenin əvvəlində də davam edir.
Uzaq Şərqin mezozoy strukturlarının çökəklərində və çuxurlarında
kontinental tipli kömür saxlayan formasiya toplanırdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, paleogen çöküntüləri Şərqi Avropa platformasında
Orta Asiyada, Turqar çökəkliyində, Qərbi Sibir düzənliyində, Priamuryedə,
Saxalində, Kamçatkada geniş yayılmışdır. Bu çöküntülər həmçinin Karpatın,
Dağlıq Krımın, Qafqazın kənar zonalarında da toplanmışlar.
Neogen dövrü
Neogen sisteminin bölgüləri
Neogen dövründə intensiv dağəmələgəlmə prosesi baş vermişdir.
Geosinklinal qurşaqlarda dağlıq-qırışıqlıq qurumlarının yaranması ilə yanaşı,
platformaların qalxması davam edir, epiplatforma orogen qurşaqları və neotektonik
çökəklər yaranır. Dəniz transqressiyaları neogendə zəif baş verirdi və
epikontinental dənizlər qapalı hövzələrə çevrilirdi, bəzən duzluluğu azalırdı və ya
tamam yox olurdu və bu dənizlər gölllərə və laqunalara çevrilidilər. Bu hövzələrin
hər birində fauna özünəməxsusluğu ilə fərqlənirdi. Buna görə də çöküntüləri
stratiqrafık nöqtəyi-nəzərdən müqayisə etmək çox çətinləşir.
Üzvi aləmi
Neogenin heyvanat və bitki aləmi müasirlərə çox oxşardır, lakin coğrafi
yayılması ilə fərqlidir. Avropanın canubunda neogenin əvvəlində (miosendə)
istisevər flora yayılmışdır. Bunlar həmşəyaşıl palmalar, sekvoyalar, qıjılarla
yanaşı, yarpaqtökən palıd, qayın, akasiya və digərləri idi.
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Şimala doğru mülayim iqlim bitkiləri - enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı ağaclar
yayılmışdı. Pliosendə istilik sevən bitkilər xeyli azalaraq, yalnız Avropanın
cənubunda qaldılar. Qərbi Avropanın digər ərazilərində, Şərqi Avropada və Sibirin
cənubunda mülayim iqlim zolağının florası bitirdi, daha şimalda isə iynəyarpaqlı
ağaclar yayılmışdı. Beləliklə neogendə müəyyən olunan fitocoğrafi əyalətlər
müasir bitkilərə yaxın idi və yalnız tundra zonası istisna təşkil edirdi.
Neogenin dəniz faunası paleogendə olduğu kimi ikitaylılardan və
qastrapodalardan ibarət idi; bunlardan başqa dəniz kirpiləri, süngərlər və s.
yayılmışdı. İkiyayqabıqlılar və qastrapodların nümayəndələrinin çoxu müasir
həmcinslərinə oxşayırdı (Cardium, Mactra, Venus, Tapes, Limnocardium,
Congeria, Spirialis və s.), lakin bunların növləri bir qədər fərqli idi.
Məməlilər müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunurlar. Neogendə həm sırf neogen
məməliləri, həm də müasir məməlilərin növləri yaşayırdı. Neogenin üzvi aləmini
dərindən tədqiq edərkən, alimlər qərara gəlmişlər ki, müasir materiklərin bəzən
qısa müddətə bir-biri ilə quru əlaqəsi olmuş və bir müddətdən sonra yenidən
kəsilmişdir. Belə qısamüddətli quru əlaqəlari mütəmadi olaraq Asiya və Amerika
arasında Berinq boğazı sahəsində və Avropa ilə Amerika arasında İslandiya və
Qrenlandiya vasitəsilə mövcud olmuşdur. Neogendə yırtıcılar, dırnaqlılar və
xortumlular xeyli yayılmışdılar. Bu zaman kəsiyində ayılar, giyenlər, itlər,
mastodontlar, kərgədanlar, donuzlar, öküzlər, qoyunlar, zürafələr, insanabənzər
meymunlar, pliosendə isə fillər, hippopotamlar (Nil atları) və müasir atlar
yarandılar.
Neogen dövrünün zoocoğrafi əyalətləri müasir əyalətlərə çox oxşayırdı və
yalnız sərhədləri ilə və ərazilərinin ölçülərinə görə fərqlənirdilər. Avstraliyada
kisəlilər inkişaflarını davam etdirirdilər.
Neogendə su hövzələri bir-birindən xeyli təcrid olduqlarına görə, fauna ancaq
yerli xarakter daşıyan komplekslər yaradırdı. Geniş ərazilərdə mövcud olan rəhbər
faunalar, belə zolaqların məhdud hissələrində yalnız yerli xarakter daşıyırdı.
Tektonika və paleocoğrafiya.
Paleogen dövründə baş vermiş tektonik hərəkətlər, yer qabığının strukturunu
xeyli mürəkkəbləşdirmişdi. Ümümi qalxma və bununla əlaqədar reqressiya
nəticəsində paleogenin sonunda, neogenin əvvəlində şimal yarımkürəsində
Avrasiya, Şimali Amerika və Hondvananın qırıqları - Cənubi Amerika, Afrika,
Avstraliya və cənub yarımkürəsinin digər materikləri bütünlüklə quruya çevrildilər.
Bu dövrdə Zond arxipelaqı ərazisi təmamilə quru sahə olaraq Avrasiya platforma
massivi ilə bitişmişdi.
Belə hesab edirlər ki, Şimali Amerika və Avrasiya platforma massivləri
arasında quru əlaqəsi mövcud idi. Eyni cür əlaqə Aralıq dənizi sahəsində Avropa
və Afrika arasında var idi. Neogenin əvvəlində Aralıq dənizi geosinklinal qurşağı
alp zonasında adaları olan dənizdən ibarət idi. Buradakı adalar hələ paleogendə
formalaşmış antiklinal və sinklinal strukturlar idi. Sakit okeanın hər iki tərəfində
Şərqi Sakit okean və Qərbi Sakit okean geosinklinal qurşaqları yerləşirdi.
Neogen dövründə geosinklinal qurşaqlarda yenidən qırışıqəmələgəlmə və
dağəmələgəlmə prosesləri başlandı. Bu proses nəticəsində dünyada ən hündür və
ən cavan dağlardan ibarət Alp və Sakit okean dağlıq qurumları yarandı.
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Neogen dövründə məxsusi goesinklinal inkişaf mərhələsi yalnız bəzi
geosinklinal çökəklərində baş verirdi; əksəriyyət hissələrdə isə orogen inkişaf
mərhələsi gedirdi. Orogen prosesi nəticəsində çox iri, mürəkkəb quruluşlu
qırışıqlıq sistemləri - meqantiklinoriumlar və meqasiniklinoriumlar yaranırdılar.
Bu dağlıq-qırışıqlıq qurumları ilə eyni vaxtda dağarası çökəklər və çuxurlar, dağ
qurumları ilə platformaların sərhəddində isə kənar çökəklər (Karpatönü,
Qafqazönü, Mesopotamiya və s.) yaranırdılar.
Dağlıq-qırışıqlıq sistemləri miosen epoxasının sonunda, pliosen epoxasının
əvvəlində yaranmağa başladı. Pliosenin ortasında və sonunda bu proses xeyli
zəiflədi, lakin kənar çökəklərin yaranması sürətləndi. Neogenin sonunda və
dördüncü dövr ərzində ümumi stabilləşmə baş verdi. Bununla belə geosinklinal
prosesin bəzi xüsusiyyətləri indiki zamana qədər davam edir (seysmik aktivlik,
müasir vulkanizm).
Alp qırışıqlıq sisteminin yaranması prosesi zamanı dağ silsilələri arasında
izolyasiya olunmuş geniş çalalar yarandı. Bunların dərinliyi bəzən çox böyük idi.
Bunlara Aralıq dənizini, Qara dənizi və Xəzər dənizini aid etmək olar. Bu çalaların
xarakter xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onların dərin hissələrin yer qabığında
qranit qatı yoxdur.
Alp dağəmələgəlmə prosesi ilə eyni zamanda, alp zonasından şimalda Asiya
materikində, bu günə gədər davam edən epiplatforma orogenezi baş verdi, nəticədə
Tyan-Şandan başlayaraq "Stanovoy xrebetə" qədər çox geniş və hündür dağ
qurşağı yarandı. Yeni yaranmış dağ qurşağı uzanması boyu qırılmalarla və
molasslar toplanmış çökəklərlə müşaiyət olunurlar. Belə çökəklərə Baykal,
Fərqanə, Zaysan və Tacik çökəkləri aiddir.
Hündürə qalxmış belə qaymaların səthi nivelirlənmiş, hamarlanmış,
peneplenizə olmuşdur və platforma örtüyü süxurlarından ibarətdir. Orta Asiyanın
belə sahələrində alp çəmənlikləri mövcuddur.
Göstərilən hündür "qayma" qurşağında əsasi, bazalt effuzivləri qeyd olunur.
Sakit okeanın sahillərində yerləşən geosinklinal qurşaqları çox böyük məsəfələrə
uzanan cavan dağ qurumlarının yaranmasına baxmayaraq, bu qurumlarda
geosinklinal inkişafın bütün xarakterik xüsüsiyyətləri qalmışdır. Bu qurumların
relyefi xeyli parçalanmışdır (dərin, ensiz okean çökəkləri, hündürə qalxmış ada
qövsləri ilə növbələşirlər), çox yüksək seysmiklik (dərin fokuslu zələzələlər) və
intensiv vulkanik fəaliyyət qeyd olunur.
Neogen dövründə bəzi yerlərdə qırışıqlıq, qalxan qırışıqlıq strukturlarında
maqmatizmin aktivliyi ilə müşayiət olunur və xüsüsən də Aralıq dənizi
geosinklinal qurşağında daha qabarıq qeyd olunur. Neogen yaşlı intruzivlərlə mis,
qurğuşun, sink, molibden, volfram və s. əlvan metalların sənaye əhəmiyyətli
yataqları əlaqədardır. Qafqazda bu yaşlı polimetal yataqları vardır.
Neogen dövründə Afrika platformasında parçalanma prosesi davam edir,
qrabenlər yaranır. Bu proseslər həmçinin vulkanizmlə müşaiyyət olunur.
Neogen dövründə demək olar ki, transqressiyalar olmayıb; dənizlər yalnız
platformaların Aralıq dənizi geosinklinal qurşağı ilə sərhəddə olan kənarlarında
qalmışdır.
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Neogenin əvvəlində - erkən və orta miosendə bu dənizlər Avropanın Aralıq
dənizi zonasının dənizlərinin davamı kimi qalınışdılar, gec miosendən başlayaraq
Alpda, Karpatda, Balkanda və Cənubi Qafqazda yaranan yeni qalxmalar və
qırışıqəmələgəlmə cənubi-şərqi Avropanın dəniz hövzələrinin tam ayrılmasma
səbəb olur. Nəticədə, müasir Qara və Xəzər dənizlərini də əhatə edən və
Macarıstandan Aral dənizinə kimi, Moldaviyadan, Ukraynanın cənubundan və ön
Qafqazdan keçən geniş bir ərazidə, qapalı Sarmat dənizi -gölü yarandı. Miosen
epoxasının sonuna yaxın (meotis əsrində) bu dəniz bir qədər də kiçildi; lakin
pliosen epoxasının əvvəlinə kimi (pont əsri) bu dəniz hələ bölünməmişdi.
Pont əsrindən sonra Avropanın cənubunun dənizi birdəfəlik parçalandı və
Aralıq dənizi, Qara dəniz, Xəzər dənizi və s. hövzələrə ayrıldı. Bu dənizlərin
mütəmadi olaraq sahələri genişlənir və ya qısalır. Gec pliosendə Xəzər dənizi çox
geniş transqressiyaya məruz qaldı (akçaqıl dənizi). Bu transqressiya nəticəsində
Xəzəryanı çökəklik təmamilə su ilə örtüldü, Volqa və Kama çaylarının dərələrində
uzun ensiz körfəzlər yarandı. Qara dəniz-Xəzər əyalətinin pliosen dənizinin
duzluluğu xeyli azaldı və ona görə də çöküntülərdə molyusklari ilə yanaşı,
şirinsulu fauna da saxlanılmışdır.
Alp dağlarının yaranması qədim denudasiyaya uğramış qırışıqlıq
qurumlarının çox sahələrinin yenidən qalxması, həmçinin platformaların ümumi
qalxması nəticəsində, yer səthinin relyefi təmamilə yeni görkəm aldı və bu, indiyə
kimi qalmaqdadır.
Neogenin əvvəlində Qərbi Avropada, Şərqi Avropa platformasının
cənubunda, isti mülayim və ya subtropik iqlim mövcud idi. Bu zaman qış fəsli də
qeyd olunurdu. Belə nəticəyə gəlməyin əsasında bitki və hevanat aləminin tərkibi
və bir sıra digər amillər durur. Bu zonadan şimala doğru Qrenlandiyaya qədər
mülayım iqlim mövcud idi. Neogenin ikinci yarısında, pliosen epoxasında,
Avropada bütünlüklə kontinental mülayim iqlim mövcud idi. Neogen dövrünün
sonuna yaxın soyuma baş verdi və iqlim hal-hazırdakı iqlimə oxşar oldu. Bəzi
alimlər hesab edir ki, Qərbi Avropada iqlim indikindən daha sərt idi.
Çöküntütoplanmanın əsas xüsüssiyyətləri.
Neogen dövrndə Aralıq dənizi geosinklinal qurşağının alp zonasında kənar və
dağarası çökəkliklərdə molasslar toplanır. Bəzi yerlərdə karbonat, fliş və ya
terrigen formasiyasının toplanması sona çatır.
Həm mollaslarda, həm də digər formasiyalarda (əsasən fliş formasiyasında)
neft və qaz yataqları yaranır. Sakit okean geosinklinal qurşağında geniş ərazilərdə
qumdaşı - şist formasiyası (əsasən neftli-qazlı) toplanırdı, həmçinin orta və əsasi
tərkibli effuzivlər yayılmışdı.
Alp və Sakit okean qırışıqlıq zonalarının neogen süxur kompleksləri ilə, Qərbi
Avropanın, Karpatın, Qafqazın, Yaxın və Orta Şərqin (İran, İraq, Səudiyyə
Ərəbistanının, Küveytin və s.), Birmanın, Malay arxipelaqının, Yaponiyanın,
Saxalinin, Kaliforniyanın, Mərkəzi Amerikanın (Meksika, Venesuela, Kolumbiya
və s.). Argentinanın və digərlərinin neft və qaz yataqları əlaqədardır.
Platformalarda relyefın mürəkkəbləşməsi və kontinental rejimin bərqərar
olması ilə əlaqədar kontinental çöküntülər intişar tapırlar. Kontinental formasiyalar
çay və göl qumlu-gilli çöküntülərindən ibarətdir. Bunlar bəzən kömürdaşıyandır.

Melikov Behruz

Uzaq Şərqin, Şərqi Avropa platformasının cənubunun, Qərbi Avropanın, Şimali
Amerika platformasının yataqları buna misal ola bilər. Sibir platformasında
çöküntü toplanma prosesi getmirdi.
Paleogen dövrünün birinci yarısında və ikinci yarısının əvvəlində geosinklinal
qurşaqlarm, xüsusən də Aralıq dənizi qurşağının sərhədlərində yerləşən
epokontinental hövzələrdə karbonat - terrigen formasiyasının çöküntüləri (detritis
əhəngdaşları, gillər, qumlar) toplanırdı. Bu hövzələrin kənarlarında və kiçik
körfəzlərində duz saxlayan laylar yaranırdı (məsələn Karpatda və Türkmənistanda
daş duz, kalium duzu, gips).
Bəzi hallarda neogenin dəniz və göl çöküntülərində sənaye əhəmiyyətli oolit
təbəqələri yaranırdı (Kerç yarımadası, Turqay çökəyi, Qərbi Sibir düzənliyi və
digərləri).
Neogen çöküntüləri demək olar ki, paleogen çöküntüləri yayılan yerlərdə
toplanmışdır, lakin yayılma sahələri xeyli kiçikdir. Bu çöküntülər Şərqi Avropa
platformasında onun cənub kənarı boyu yayılıblar. Sibir platformasında neogen
çöküntüləri tamam yoxdur. Əvəzində, Karpatın şimal və şərq yamaclarında, Dağlıq
Krımda, Ön Qafqazda, Cənubi Qafqazda, Orta Asiyanın və Qərbi Sibir
düzənliyinin geniş ərazilərində neogen yaşlı çöküntülər xeyli yayılmışlar. Neogen
çöküntüləri həmçinin Kamçatkada, Kuril adalarında, Saxalində də geniş intişar
tapmışlar.
Dördüncü dövr
Dördüncü dövr - Antropogen sisteminin bölgüləri
Dörduncü dövrün mövcudluğu qısa olsa da (1,5-2 mln il), bu dövrdə maraqlı
və çoxsaylı geoloji hadisələr baş verdi. Dəfələrlə iqlim dəyişiklikləri baş verdi.
Soyuq iqlim tez-tez təkrar olunurdu, ona görə də buzlaşma prosesi gedirdi.
Dördüncü dövr çöküntüləri arasında buzlaq çöküntüləri elə böyük yer tutur ki,
bəzən dördüncü dövrü buzlaşma dövrü də adlandırırlar.
Bu dövrdə üzvi aləmdə ilk insanın yaranması və inkişafı fövqəladə hadisə
oldu. Bununla əlaqədar olaraq, A.P.Pavlov bu dövrü antropogen adlandırmağı
(yunanca "antropos" - insan və "genos" -yaranma) təklif etdi. Bu ad ədəbiyyata
daxil edildi və dövrün sinonimi oldu.
Dördüncü dövr dörd şöbəyə bölünür: müasir və ya holosen (QIV); üst
dördüncü dövr və ya üst pleystosen (QIII); orta dördüncü dövr və ya orta pleystosen
(QII) və alt dördüncü dövr və ya alt pleystosen (QI).
Üzvi aləmi
Dördüncü dövrün üzvi aləmi müasir bitki və heyvanat aləmini xatırladır.
Fiziki - coğrafi şəraitdə baş verən dəyişikliklər əsasən fauna və floranın
yerdəyişməsini şərtləndirirdi. Nəticədə, dördüncü dövrün müxtəlif zaman
kəsiyində və müxtəlif yerlərdə bu və ya digər iqlim qurşağına xas olan orqanizm
kompleksləri yerləşirdi.
Ümumiyyətlə isə, dördüncü dövr zamanı orqanizmlərin növlərində müəyyən
dəyişiklər qeyd olunur, bəzi növlər və cinslər tamam qırıldılar.
Bundan əvvəlki zamanda olduğu kimi, dəniz orqanizmlərində ən çox
müxtəliflik ikitaylılarda və qarınayaqlılarda oldu. Dördüncü dövrdə ikitaylıların və
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qarınayaqlılarn bir çox növləri və cinsləri tamam qırıldılar və çöküntülərdə rəhbər
fauna kimi tapılırlar. Bunlardan Cardium, Didacna, Dreissensiya, Mya və s.
cinsləri göstərmək olar. Dördüncü dövr dənizlərində müasir zamanda olduğu kimi
mərcanlar, dəniz kirpiləri, dəniz zanbaqları, süngərlər və digər heyvanlar da
yaşayırdı. Lakin dördüncü dövrün qazıntı faunası və florası quruda mövcud olan
heyvanlar və bitkilərdir. Bu onu göstərir ki, dördüncü dövrün epikontinental
dənizləri yer səthinin çox cüzi hissəsini tuturdu və bu dövrün kontinental
çöküntüləri yaxşı qorunub saxlanmışdır.
Dördüncü dövrün bitki aləmi demək olar ki, dəyişikliyə uğramadığı üçün,
onların qırılıb məhv olmuş qalıqları çöküntülərin içərisindən tapılmır.
Buzlaq mənşəli olmayan alt dördüncü dövr çöküntülərində (Şərqi və Qərbi
Avropada) yalnız istiliksevər bitkilərin (fısdıq, tis, quruda yaşayan yosunların)
qalıqları aşkar olunur. Bunların əksəriyyəti müasir zamanda mülayim və subtropik
iqlim qurşaqlarında məlumdur. Orta və hətta Cənubi Avropada buzlaq dövrlərində
baş verən soyuqlaşma nəticəsində müasir tundrada bitən qayın, qütb zonası söyüdü
və heyvanlardan şimal maralı, müşklü öküz, şimal tülküsü mövcud idi.
Dördüncü dövrün sonunda müasir fıto-və zoocoğrafı zonalara oxşar zonalar
yarandı.
Erkən və orta dördüncü dövr faunası üçün, qırılmış xortumluların bəzi
növləri, bəzən isə neogendən qalınış mastodontlar (Mastodon arveinensis)
xarakterikdir. Yırtıcılardan qılıncdişli pələng (Machairodus), atkimilərdən
hipparion (Hipparion) yaşamaqda davam edirdilər. Bu vaxt ərzində, özünəməxsus
kərgədan - Elasmotherium, gec dördüncü dövrdə isə iri maral -Cervus giganteus,
yaşayırdı. Onun buynuzları arasındakı məsafə 2 m-ə çatırdı.
Orta və gec dördüncü dövrdə mamontlar və tük örtüklü kərgədanlar geniş
yayılmışdılar. Mamontların çoxsaylı qalıqları Sibirdə tapılmışdır. Burada buz
bağlamış torpaq altından hətta bütöv qalınış mamont cəsədi də tapılmışdır.
Dördüncü dövrün üzvi aləminin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, bu dövrdə insan
yaranmış və inkişaf etməyə başlamışdır.
Tektonika və paleocoğrafiya.
Dördüncü dövr əvvəlində yer qabığının müasir geoloji strukturunun və fizikicoğrafi şəraitinin yaranmasının əsası qoyulmuşdu. Bu həm materiklərdə, həm də
okeanlarda eyni dərəcədə baş vermişdi.
Yer qabığının materik hissəsi müxtəlif quruluşa malik və müxtəlif zamanda
yaranmış strukturlardan: qədim epibaykal və epipaleozoy platformalardan,
mezozoy və kaynozoy (Alp və Sakit okean) tipli dağlıq-qırışıqlıq qurumlardan
təşkil olunmuşdu. Bu dövrdə yer qabığının okean hissəsinin də quruluşu xeyli
mürəkkəb idi. Qabığın bu hissəsinin quruluşunda qədim və cavan talassokratonlar,
həmçinin cavan qırışıqlıq strukturları və geosinklinallar iştirak edirdilər.
Sonuncular əsasən Sakit okean talassokratonunun sərhədləri boyu yerləşmişlər.
Dördüncü dövrün geoloji tarixdə, çox kiçik bir zaman kəsiyi olmasma
baxmayaraq yer qabığı çox böyük dəyişikliklərə məruz qalmışdır, hətta bu zaman
ərzində də yer qabığının strukturunda, xüsusən də paleocoğrafi şəraitdə nəzərə
çarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir.
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Alp zonasında mürəkkəb quruluşlu qırışıqlıq sistemləri qalxmaqda davam
edirdi, dağarası və ön çökəkliklər və çuxurlar dərinləşirdilər və bunlarda dördüncü
dövr molass çöküntülərinin qalınlığı bir neçə yüz metrə çatırdı. Antiklinoriumların
və sinklinoriumların böyüməsi davam edir. Bununla bərabər Sakit okean zonasında
cavan geosinklinal çökəklərin dərinləşməsi də davam edir.
Dördüncü dövrdə epiplatforma orogenezi daha aktiv olmuşdur; bəzi alimlərin
fikrincə bu dövr ərzində Tyan-Şan və Altay dağları bir neçə kilometr qalxmışdır.
Müvafiq olaraq çuxurlar xeyli düşmüş oldular və dərinlikləri xeyli artdı (məsələn
Baykal çuxuru 1600 metrə endi).
Okean çuxurlarında da müxtəlif səviyyəli iri yerdəyişmələr baş verdi. Belə
dəyişikliklər xüsusən orta okean silsilələrində və qaymalarda baş vermişdir.
Bütün dördüncü dövr boyu Sakit okean çuxurlarının kənarlarında vulkanik
fəaliyyət çox aktiv olmuşdur. Bu fəaliyyət hal-hazırda da davam edir (Sakit okean
vulkanik qurşağı). Vulkanik fəaliyyət alp qurşağında bir qədər zəif davam edirdi,
lakin dövrün əvvəlində, xüsusən Qafqazda vulkanizm geniş vüsət aldı. Dövrün
əvvəlində effuziv fəaliyyət epiplatforma orogen zonasında da baş verirdi. Bu
fəaliyyətin nümunəsi kimi Pribaykalyedə isti su çıxışları ola bilər. Sakit okean və
epiplatforma zonalarında orta tərkibli maqmatizm, alp zonası üçün isə qranitoid
tipli turş maqmatizm xarakterikdir.
Dördüncü dövrün əvvəlində və ortasında qurunun və dənizin konfiqurasiyası
müasir dövrdəkindən fərqlənirdi. Aralıq dənizinin qərb hissəsində Avropa ilə
Afrika bitişik idi. Egey dənizi, Bosfor və Dardanel boğazları yox idi və onların
indiki əraziləri quru sahəsi idi. Bu quru, Yunanıstanı Kiçik Asiya ilə birləşdirmişdi.
Baltik dənizi yox idi. Avropa və Şimali Amerika İslandiya sahəsində bir-biri ilə
quru sahəsi ilə birləşmişdi. Berinq boğazı yox idi və Asiya Alyaska ilə bitişik idi.
Qara dəniz indiki ölçülərindən xeyli kiçik idi, Xəzər dənizi isə əksinə hətta
Xəzəryanı çökəyi də tutmuşdu.
Dördüncü dövrün əvvəlində bu fərqlərin olması, müasir dənizlərin
sahillərində dəniz terraslarının olması ilə sübut olunur. Bu terrasların
çöküntülərində tapılan fauna qalıqları, burada dənizin olmasını və hətta bu
dənizlərin suyunun temperaturunu və suların kimyəvi rejimini də müəyyən etməyə
imkan verir.
Dördüncü dövrdə Şimal yarımkürəsinin çox böyük ərazilərini buzlaqlar
örtmüşdü. Buzlaşma, neogen və dördüncü dövrdə geniş ərazilərin qalxması
nəticəsində iqlimin soyuması ilə əlaqədardır. Şimal yarımkürəsində iqlimin
soyuması neogenin ikinci yarısında başlanmışdır; buna görə də bu dövrün sonunda,
artıq geniş sahələrdə buzlaşma baş vermişdi. Dördüncü dövrdə buzlaşma əraziləri
xeyli genişləndi, Avropanın, Şimali Amerikanın və Asiyanın böyük sahələri
buzlaşmaya məruz qaldı. Buzlaşma cənub yarımkürədə də baş vermişdi, lakin çox
kiçik ərazilər buzlaşmaya məruz qalmışdı.
Müəyyən olunub ki, buzlaqlaşma dövrləri arasında, iqlimin istiləşmələri olub.
Bu buzlaqlararası istiləşmə epoxalarında, iqlim demək olar ki, müasir iqlimə çox
yaxın olub. Bəzi alimlərin fikrincə, dördüncü dövrdə bir neçə dəfə buzlaşma və
buzlaşmaarası istiləşmə fazaları olmuşdur. Digər alimlər hesab edirlər ki, ancaq bir
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dəfə əsaslı buzlaşma olmuş və onun bir neçə fazası olmuşdur. Birinci fikir
poliqlyasializm, ikinci fikir isə monoqlyasializm adlandırılmışdır.
Avropanın buzlaşma mərkəzləri Skadinaviya və Alp dağlarında olmuşdur. Bu
buzlaşmalardan ən böyüyü "Skandinaviya buzlaşmasıdır". Bu buzlaşma zamanı
həm relyefəmələgəlmədə müəyyən dəyişikliklər baş vermiş, həm də dördüncü dövr
çoküntüləri toplanmışdır. Bu çöküntütoplanma Şərqi və Qərbi Avropada baş
vermişdir. Buzlaşma dövrünün buzlaqları əvvəlcə Alp dağlarında, sonra Avropanın
şimalında və Rus ovalığında dəqiq öyrənilmişdir.
Avropanın şərqində dördüncü dövr ərzində altı buzlaşma baş vermişdi.
Bunlardan ikisi erkən dördüncü dövrdə, ikisi orta dördüncü dövrdə, ikisi də gec
dördüncü dövrdə baş vermişdi. Bu buzlaşmaları xronoloji olaraq oka; berezin;
dnepr; moskva; kalinin; osaşkov adlandırılmışlar.
Buzlaşma mərkəzlərindən buz kütlələri hər tərəfə yayılırdılar və düzənlik
yerləri örtürdülər, dənizlərə çatanda isə üzən buzlara-aysberqlərə çevrilirdilər.
Avrasiya materikində ən böyük və geniş sahələri "Skandinaviya" tipli buzlaqlar
örtmüşdülər. Burada ən böyük buzlaşma Dnepr buzlaşması olmuşdur. Bunun
sərhəddi ən cənuba çatan buzlaq olub. Digər buzlaşmaların buzlaqlarının sərhəddi
daha şimalda olub. Buzlaq əsrləri, buzlaşmaarası əsrlərlə növbələşirdi.
Sonuncuların vaxtında iqlim xeyli istiləşir, buzlaqlar əriyir, hətta bəzən tamam yox
olurdu. Buz kütlələri çəkiləndən sonra düzən ərazilərdə buzlaq çöküntülərimorenlər qalırdı. Bunlar qilcə buzlaq daşlarından və qumlardan ibarət idi.
Buzlaqların əriməsi zamanı toplanan ərinti suları bir çox müasir çay dərələrinin
yaranmasında mühüm rol oynamışdır.
Bir çox cavan buzlaşmalar, bəzi ərazilərdə akkumlyativ buzlaq relyefi
formaları saxlamışlar. Buzlaşma Avrasiyanın Asiya hissəsində də baş vermişdi,
lakin əraziləri tam örtməmişdi. Bununla belə, buzlaq çöküntülərinə Yeni Torpaqda,
Uralın şimalında, Taymırda, Zabaykalda, Orta Asiyanın dağlarında və Qafqazda
rast gəlir. Buzlaqlar Şimali və Cənubi Amerikada, Avstraliyada və Afrikada da
qeyd olunmuşdur.
Müəyyən olunub ki, dəniz transqressiyaları ilə materik buzlaqlarının əriməsi
arasında müəyyən asılıhq vardır. Bu faktı xüsusən Xəzər dənizində qeyd etmək
olar. Belə ki, dördüncü dövr buzlaqları, buzlaşma fazalarının sonunda əriyərkən
Xəzərdə intensiv transqressiyalar baş verirmiş, əksinə buzlaşmaarası vaxtlarda isə
reqresiyalar olmuşdur.
Çöküntütoplanmanın əsas xüsusiyyətləri.
Dördüncü dövrdə geosinklinala xas olan formasiyaların çöküntüləri məhdud
sahələrdə toplanırdı. Tufogen - çökmə formasiyasının süxurları Sakit okeanın
cavan geosinklinal çökəklərində toplanırdı. Bunların qalınlığı, 2 km-ə çatırdı. Alp
zonasının dərinləşməkdə davam edən kənar çökəklərində molass formasiyası
toplanırdı. Bu formasiya epiplatforma orogen zonalarında da toplanırdı.
Talassokratonların geniş ərazilərində qırıntılı çöküntülər ya heç toplanmırdı,
ya da onlarla metr, çox cüzi hallarda 100 m qalınlığa malik olurdular. Ayrı-ayrı
çökəklərdə isə sualtı cərəyanların da iştirakı ilə, qalınlığı 1000-2000 m-ə çatan xılt
çöküntüləri toplanırdı.
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Dördüncü dövr çöküntüləri qədim və cavan platformalarda demək olar ki,
bütöv bir örtük təşkil edir. Lakin bunların qalınlıqları çox da böyük deyil, orta
hesabla 10-30 m-ə qədərdir. Çox az hallarda bu çöküntülərin qalınlığı 100 m-ə
yaxınlaşır.
Platformaların dördüncü dövr çöküntüləri müxtəlif tərkibli və müxtəlif
mənşəli: qlyasial, flyüvoqlyasial, eol, göl, dəniz, çay və ya allüvial və ellivüal
çöküntülər olurlar.
Şimal yarımkürəsində dördüncü dövr çöküntüləri əsasən buzlaq mənşəlidir.
Bunlar, Şərqi Avropa platformasında, Qərbi Avropanın orta en dairəsindən
Şimalda, Qərbi Sibir plitəsində (epipaleozoy platforma hissəsində), Sibir
platformasında və s. yerlərdə toplanmışlar.
Dördüncü dövrdə buzlaqdan kənar quru ərazilərdə müxtəlif kontinental tip
çöküntülər toplanırdı. Çay dərələrində, qalınlığı onlarla metrə çatan allüvial və
flüvoqlyasial çöküntülər toplanırdı: bunlardan başqa ərimiş buzlaq sularmın
yaratdığı göllərdə göl çöküntüləri toplanırdı.
Müasir səhralarda dördüncü dövrdə əsasən eol çöküntüləri toplamrdı.
Səhraların kənarlarında isə löss çöküntüləri toplanırdı. Eol çöküntüləri bəzən çox
böyük qalınlığa malik olurdular, Qaraqum səhrasında bunların qalınlığı hətta 500
m-ə çatırdı.
Rütubətli iqlim zonalarında bataqlıq sahələrdə torf toplanma prosesi baş
verirdi (məs. Belorusiyada). Xəzər dənizi, Qara dəniz, Baltik dənizi, Barens dənizi
və digər dənizlərin sahilboyu ərazisində qumdaşı-gilli dəniz çöküntüləri toplanırdı.
Xəzərin şimalında Xəzəryanı ovalıqla bu çöküntülərin qalınlığı 100 m-dən də
çoxdur.
Quru iqlim zonalarında göllərdə duzlar çökmüşlər. Dördüncü dövr
çöküntüləri yer səthində geniş yayıldıqlarına görə onların mənşəyini təyin etmək
böyük çətinlik yaratmır. Lakin xəritələrdə dördüncü dövr çöküntülərinin
indekslərinin yanında onların mənşəyini göstərən işarələr də qeyd olunur: Q3gl-üst
dördüncü dövr qlyasial çöküntülər; Q2fql-orta dördüncü dövr flyüvoqlyasial
çöküntülər; Qıal-alt dördüncü dövr allüvial çöküntülər; Q4ae-müasir eol
çöküntüləri; Q3m-üst dördüncü dövr dəniz çöküntüləri.
Кайнозойун файдалы газынтылары
Кайнозойун файдалы газынтыларындан ясасян нефти, газы,кюмцрц, дямир вя
манган филизини эюстярмяк олар. Нефт вя газ ещтийатына эюря Палеоэен-Неоэен
гаты ясас йери тутур. Дцнйа мигйасында чыхарылан нефт вя газын, демяк олар ки,
йарысы бу гатлардан алыныр. Юлкямиздя Палеоэен вя Неоэен гатларындан нефт вя
газ Азярбайъан вя Тцркмянистанда, Орта Асийада, Прикарпатйе бойунда,
Гафгазда вя Сахалиндя чыхарылыр. Палеоэен-Неоэенин бцтцн кясилиши бойу нефт вя
газ йатагларына раст эялмяк мцмкцндцр. Бу чюкцнтцлярдян нефт няинки
гуруда, щям дя ачыг дяниздя истещсал едилир. Азярбайъан эеологлары дцнйада илк
дяфя дяниздя «Нефт дашлары» йатаьыны кяшф етмишляр.
Палеоэен-Неоэен чюкцнтцляри иля ялагядар олан Ставропол вя Краснодар
газ йатагларынын Русийанын газ сянайеси цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр.
Палеоэен-Неоэен гатлары иля ялагядар нефт вя газ йатаглары АБШ-да,
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Румынийада, Йахын Шяргдя, Малай адаларында вя Йапонийада да эениш
йайылмышдыр.
Цмумиййятля, Кайнозой чюкцнтцляриндя кюмцр эениш йайылмышдыр. Лакин
Русийада ясасян икинъи дяряъяли кюмцр йатаглары бу чюкцнтцлярля ялагядардыр.
Буна бахмайараг Хабаровскда, Приморйедя вя Украйнада Кайнозойун
кюмцр йатаглары эениш истисмар едилир.
Украйнада Николайевск вя Эцръцстанда ися Чиатури манган йатаглары
халг тясяррцфатында бюйцк рол ойнайыр.
Чюкмя типли дямир филизи Керч вя Таман йарымадаларынын Неоэен
чюкцнтцляриндя ашкара чыхарылмышдыр.
Кайнозой сцхурларындан тикинти материаллары (кярпиъ, шцшя, Даш, семент
вя с.) истещсалында эениш истифадя едилир. Загафгазийада Неоэен вулкан туфлары
эюзял тикинти материалы сайылыр.
Неоэен системинин Миосен шюбяси чюкцнтцляриндя дуз йатаглары эениш
йайылмышдыр. Загафгазийа, Иран, Тцркийя яразиляри вя Карпатлар буна мисал ола
биляр.

