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Mühazirə 1
GİRİŞ
Yer kürəsinin təbiəti uzun müddətli inkişaf mərhələsi keçməklə, çox
mürəkkəb şəraitdə formalaşıb. Yeri bütövlükdə və ya hissələr üzrə aşağıdakı Yer
elmləri öyrənir: Planetin formasını, onun hərəkət qanunauyğunluqlarını, digər
səma cisimləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini – geodeziya və astronomiya. Yerin daxili
quruluşunu və tərkibini geologiya və geofizika, atmosferi, orada baş verən
hadisələri və yer kürəsinin iqlimini meteorologiya və iqlimşünaslıq, hidrosfer,
onun tərkib hissələrini hidrologiya, okeanologiya və qlyasioloqiya, bitkilərin
coğrafi paylanmasını biocoğrafiya, yer səthinin relyefini geomorfologiya, torpaq
örtüyünü,

torpaq

coğrafiyası,

təbii

komplekslərin,

landşaftların

inkişaf

qanunauyğunluqlarını lanndşaftşünaslıq və s. öyrənir.
Fiziki coğrafiyanı öyrərdiyi məkanın hüdudlarını və onun digər yer elmləri ilə
sıx əlaqəsini öyrənmək həmişə tədqiqatlarının diqqət mərkəzində olmuşdur.
Bildiyimiz kimi fiziki coğrafiyanan tədqiqat obyektinə Yerin bir-birilə
qarşılıqlı əlaqə təsirdə olan xarici təbəqələrin (yer qabığı, hidrosfer, atmosfer,
biosfer, coğrafiya təbəqə) aiddir.
Planetin daxili maddələrinin differensiasiyası hesabına yer qabığı və hidrosfer
əmələ gəlmişdir. Yer ilə günəşin qarşılıqlı təsirindən qaz təbəqəsi – atmosfer
yaranmışdır. Yerin qədim xarici təbəqəsini qarşılıqlı təsiri nəticəsində həyat
meydana gəlmiş və biosfer yaranmışdır Yerin bu xarici təbəqələrinin arasında baş
verən maddə və enerji mübadiləsi nəticəsində coğrafi təbəqə yaranmışdır. Təqribən
50-55 km qalınlığına malik olan coğrafi təbəqə mürəkkəb quruluşa malik olan
vahid bölünməz təbiii geokomplekslərdir. Bütün bu təbəqələr birlikdə fiziki
coğrafiyanın tədqiqat obyektidir. Lakin ayrılıqda götürülmüş bu təbəqələrin
öyrənilmə sistemi bütövlükdə aydınlaşmır, onu tamamilə dərk etmək üçün ayrıayrı təbəqələri bütövlükdən ayırmaq lazımdır.
I coğrafi obyektlər müxtəlif səviyyədə öyrənilmişdir.
II Fiziki coğrafiya xüsusi coğrafiya elmlərindən regional coğrafiya və ümumi
yerşünaslıqdan ibarətdir.
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IIICoğrafiya bütöv hissə olan ümumi yerşünaslığın coğrafi təbəqəsini vahid
təbii sistem şəkildə öyrənən yeganə elm sahəsidir.
IV Burada coğrafi təbəqənin öyrənilməsi zamanı ona daim inkişafda olan təbii
sistem kimi baxılır.
Coğrafiya elmlər sisteminə həmçinin də kartoqrafiya, ölkəşünaslıq, hərbi
coğrafiya, tibbi coğrafiya və s. elm sahələri daxildir ki, bunlara da birlikdə
coğrafiya elmləri sistemi deyilir.
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Mühazirə 2
Yerin günəş sistemindəki mövqeyi
Günəş və onun planetlərinin daxil olduğu ulduz sistemi «qalaktika» və ya
«kəhkəsan» adlanır. Bildiyımız kimi, Qalaktika tərkibinə 100 milyardan çox ulduz,
qaz və toz olumanlıqlarının daxil olduğu mürəkkəb quruluşlu səma sistemdır.
Qalaktikanın mərkəzi müstəvisi qalaktika ekvatoru adlanır. Qalaktikanın mərkəzi
müstəvisi bizim günəş sisteminin mərkəzindən çox uzaqda – 30000 işıq ili
məsəfəsində yerləşir Günəş Sistemi qalaktikanın mərkəzi simmetriya oxu ətrafında
saat əqrəbinin hərəkətinin əksi istiqamətində saniyədə 250km sürətlə dövr edir və
tam dövrənitəqribən 180mln ilə başa verir.
Günəş sisteminin özü bir ulduzdan və 9 planetdə (hal-hazırda 8 planet və bir
cırtdan planet - Pluton) və çoxlu sayda digər səma cisimlərindən (peyk meteorit,
komet, asteroid, qaz və toz dumanlığı) ibarətdir. Günəş sisteminin yeganə ulduzu
olan Günəşin diametri 132000 kmdir, onun kütləsinin 70% hidrogen, 29% helium
və 1% digər qazlar təşkil edir. Günəşin sıxlığı 1,41q/sm3 – dir. Onun səthində
temperatur 5-7 mln C° arasında mərkəzində isə 18-20mln C° arasında dəyişir
Günəş atmosferi 3 laydan ibarətdir (aşağıdan – yuxarı) I – 100-300km arasında
fotosfer, II - 14000 km-ə qədər yüksəkliyədək xromosfer və III yer səthinə qədər
gəlib çatan günəş tacı. Bütün planetlərin Günəşlə birlikdə götürülmüş çəkisinin
99,8%-nə malik günəş nəhəng cazibə qüvvəsinə malik olmaqla günəş sisteminə
daxil olan bütün cisimləri öz təsir zonasında saxlayır. Günəş sistemində olan
planetlər 2 qrupda birləşmişdir: Yer və ya daxili planetlər qruppu (Merkuri,
Venera, Yer, Mars), xarici və ya nəhəng planetlər qrupu (Yupiter, Saturn, Uran,
Neptun). Cırrtdan planet olan Pluton da xarici planetlər qrupuna aiddir. Günəş
sisteminə daxil olan planetlərin bir qrupunun onların ətrafında hərəkət edən
peykləri var Merkurının və Veneranın peyki yoxdur. Yerin -1 (Ay), Marsın – 2,
Yupiterın – 16, Saturunun – 19, Uranın – 15, Neptunun – 8, Plutonun – 1 peyki
var. Yer tipli planetlər ağır elementlərdən ibarətdir. Lakin onların ölçüsü böyük
deyil Nəhəng planetlərin isə əksinə sıxlığı azdır. Günəş sistemi və ona daxil olan
planetlərin yaranması daima tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu haqda
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fərziyyələr

irəli

sürülmüşdür.

Elmin

inkişaf

mərhələsindən asılı olaraq günəş sisteminə daxil olan planetlərin əmələ gəlməs
haqqındakı fərziyyələrin mahiyyəti də dəyişmişdir. Günəş sisteminin mənşəyi,
tərkibi, quruluşu haqqında ilk elmi fərziyyələr bizim eramızından əvvəl yaranmağa
başlamışdır. Günəş sisteminin quruluşu haqqında ilk fərziyyəni eramızın II əsrində
yaşamış Ptolomey irəli sürmüşdür. Özünün «Astronomiyanın böyük riyazi
quruluşu» əsərində o bütün planetlərin yerin ətrafında dairə üzrə hərəkət etdiyini
göstərmişdir və beləliklə də geosentruk nəzəriyyənın əsasını qoymuşdur. Bundan
sonra 1543-cü ildə polşalı alim Nikolay Kopernik «Göy çixmlərinin fırlanması
əsərində» ilk dəfə olaraq heliosentrik nəzəriyyəni irəli sürmüşdür. Bu nəzəriyyəyə
görə yer də daxil olmaqla, bütün planetlər günəş ətrafında hərəkət edirlər. Bu
nəzəriyyəni ilk müdafiə edənlərdən biri də italyan alimi Jordano Bruno olmuşdur
(1548-1600). Heliosentrik nəzəriyyə öz təsdiqini Qalileo Qalileyin (1564-1642)
teleskopunun tətbiqi ilə tapdı Alman alimi Kepler planetlərin hərəkətinin dəqiq
sxemini tərtib etdi. Nyuton (1643-1720) isə ümumdünya cazibə qüvvəsini kəsf
etməklə, planetlərin günəş ətrafında hərəkətinin mexanizmini açmışdır. Məhz bu
dövrlərdə Günəş sisteminə daxil olan planetlərin və Günəşin yaranması haqqında
çoxlu kosmoqonik fərziyyələr yaranmağa başladı. Bu fərziyyələri məzmununa görə
II qrupa bölmək olar: I fərziyyənin tərəfdarlarının fikrinə görə günəş və günəş
sisteminə daxil olan planetlər təqribən 4,5 – 5 milyard il bundan əvvəl qızmar
kosmik qaz və toz dumanlığından əmələ gəlmişdir. Bu fikrin tərəfdarlarının
şırasına qırmaz dumanlıq nəzəriyyəsinin banisi olan Kant və isti kosmik
dumanlıqlar nəzəriyyəsinin davamçısı olan Laplas aiddir. Bu fərziyyəyə görə
qızmış kosmik qaz və toz dumanlığı tərkibində ümumdünya cazibə qüvvəsinin
təsiri ilə baş verən xaotik hərəkət nəticəsində maddi hissələrin ifrat həddə qədər
cəmləşməsi baş vermişdir. Bu hərəkətin mərkəzində daha böyük çəki və kütləyə
malik olan günəş, onun ətrafında isə qızmar atmosferdəki maddələrdən yaranan
planetlər və digər səma cisimlərini təşkil edən maddələrin sıxlıqlarının artırması və
yaranan qarşılıqlı mərkəzə qaçma və mərkəzdən qaçma təcillərinin təsiri ilə onlalr
günəş ətrafında öz müasir mövqeylərini almışlar.
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II kosmoqonik fərziyyənin tərəfdarlarının fikrinə görə günəş sisteminə daxil
olan planetlər günəşdən xeyli sonra təqribən 6-7 (5-6) milyard il bundan əvvəl
günəş yaxınlığındakı soyuq kosmik qaz və toz dumanlığında baş verən nizamlı
ləng, hərəkət nəticəsində günəş sisteminə daxil olan planetlər, o, cümlədən də Yer
Kürəsi əmələ gəlmişdir. Bu fərziyyəyə görə planetlər heç bir vaxt tam ərimə
mərhələsindən keçməmişlər. Bu kosmik fərziyyənin müasir elmi əsaslara söykənən
variantını Şmidt və tərəfdarları yaratmışlar.
Bu fərziyyəyə görə günəş sisteminə daxil olan planetlər sonradan bir-birindən
kəskin fərqlənən planetar və geoloji inkişaf mərhələlərini keçmişlər. Aparılan elmi
tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yaranmış ilkin soyuq Yer öz oxu və
günəş ətrafında sürətli hərəkəti nəticəsində əvvəlcə onu təşkil edən maddələrin
seçilməsi prosesinə məruz qalmışdır. Nəticədə yer səthinə çıxan silisum aliminium,
maqnezium və s. kimi yüngül birləşmələr ilkin yer qabığının bünövrəsini
yaratmışlar. Dəmir, uran, radium, miss və digər ağır maddələr isə soyuq yerin
mərkəzinə toplanmışlar. Mərkəzdə yaranan böyük ağırlıq qüvvəsinin təsiri
nəticəsində radiaktiv maddələrin zəncirvarı parçalanma reaksiyası baş vermişdir.
Yəni Yerin qızması prosesinə start verilmişdir. Yer səthinə yaxın yerləşən
maddələr vahid kütlə yaratmadığından mərkəzdə əriyən maddələrin yükçək təzyiq
altında yer səthinə kütləvi çıxması baş vermişdir. Bu zaman nisbətən böyük cazibə
qüvvənnə malik olan yer səthə çıxan ərimiş maddələrin yer ətrafı kosmik fəzaya
yayılmasına imkan verməmiş, onları öz ətrafında toplayaraq karbon tərkibli çox isti
ilkin atmosferi yaratmışdır. Yerin təbii peyki olan Ayda da belə kütləvi
püskürülmə hadisəsi baş vermişdir. Lakin, nisbətən kiçik cazibə qüvvəsinə malik
olan Ay ərimiş maddələrin tərkibindən ayrılan su buxarını və müxtəlif qazları öz
ətrafında saxlaya bilməmişdir. Ərimiş maddələrin kütləvi səthə çıxması prosesi Ay
erası adlanır. Səthə çıxan ərimiş maddələrin tədricən soyuqması prosesi nəticəsində
yer səthinin ilkin bərk təbəqəsi – yəni paleo yer qabığı yaranmışdır. Yaranan yer
qabığının sahəsi, kütləsi və qalınlığı artdıqca, Yer səthinə çıxan ərilmiş maddələrin
miqdarı tədricən azalmağa ğaşlamışdır. Nəticədə atmosfer havasının temperaturu
aşağı düşməyə başlamışdır. Təqribən 4 – 4,5 milyard il bundan əvvəl atmosferdə
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ilk dəfə baş verən kondensasiya prosesi nəticəsində ilik su damçıları, onlardan isə
ilk buludlar əmələ gəlmiş və ilk dəfə yağış yağmışdır. İlkin yağışlar fasiləsiz olaraq
milyonlarla illər ərzində davam etmiş və nəhayətdə yer səthinin soyuması
nəticəsində ilə ilkin dünya okeanı Pantalass yaranmamışdır. Bu Yerin planetar
inkişaf mərhələsinin sonudur.
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Mühazirə 3
Yerin öz oxu və günəş ətrafında hərəkəti.
Planet kimi yarandıqdan sonra Yer kürəsi digər səma cisimlərinin (günəşin və
digər planetlərin) və öz ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında özünün xəyali oxu və
günəş ətrafında şimal qütbübundən baxdıqda saat əqrəbinin əksi istiqamətində dövr
etməyə başlamışdır. Həmçinin Yer Ayla birlikdə sistem kimi ümumi ağırlıq
mərkəzi ətrafında da hərəkət edir. Yerin fırlanma oxu hazırda ekliptika müstəvisinə
23°26,6’ meyillidir. Bu kəmiyyət sabit deyil və hər il 47san kiçilir. (Günəşin göy
qübbəsində görünən illik yoluna ekliptika deyilir). Bu göy sferasının yer orbit
müstəvisi ilə kəsişməsinə uyğun gəlir. Əgər dünyanın şimal qütbundən baxsaq yer
öz oxu ətrafında qərbdən şərqə və ya saat əqrəbinin hərəkətinin əksinə fırlanır. Ox
ətrafında tam dövr etmə vaxtı sutka, həm günəşə, həm də ulduzlara görə müəyyən
olunur yerin tam həqiqi fırlanma vaxtı 23 saat 56 dəqiqə 4 saniyyədir. Yerin
fırlanma surəti saatda 15°, xətti sürəti isə ekvatorda 464 m/san və qütblərə doğru
azalır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Yerin Günəş ətrafında hərəkət surəti də sabit olmayıb
orbitin müxtəlif hissələrində fərqlidir. Bildiyimiz kimi yerin günəş ətrafında
hərəkət orbitinin uzunluğu 934 mln km, fırlanma sürəti 29,8 km/san+dir. Bu zaman
fırlanma orbiti ellips formasındadır. Ona görə də il ərzində günəşdən yerə qədər
olan məsafə dəyişilir. Yerin günəşə ən yaxın olduğu nöqtə periheli adlanır. Bu
zaman məsafə 147 mln km olur (dekabrın 22). Yerin günəşdən ən uzaq olduğu
orbit hissəsi afeli adlanır. Bu zaman məsafə 152 mln km olur (iyun 21). Yer Günəş
ətrafında tam dövrəni 365 sutka 6 saat 9 dəq 96 san başa vurur ki, bu da «ulduz ili»
və ya «siderik il» adlanır. «Tropik il» dedikdə isə günəşin il ərzində 2 dəfə yaz
gecə-gündüz bərabərliyi xəttini keçməsi nəzərdə tutulur. Tropik il sidelik ildən 20
dəq 24 san qısadır. Çünki yaz gecə-gündüz bərabərliyi nöqtəsi hər il günəşin illik
hərəkətinə doğru yaxınlaşır. Yerin orbit üzrə fırlanmasında əmələ gələn bu vaxt
tərəddüdü yerin xəyali fırlanma oxunun orbit müstəvəsinə nəzərən mövqeyinin
dəyişməsinə səbəb olur. Tam yer dəyişmə sikli 26 min ilə bərabərdir. Yerin günəş
ətrafında tam dövr etməsi nəticəsində siderik (tropik) illə bərabər fəsillər, yeri

Melikov Behruz

istilik və işıqlanma qurşaqları yaranır. Sutka ərzində gecə və gündüzün
davamiyyəti dəyişir, bu zaman aşağıdakı əlamətdar hadisələr baş verir. I yaz gecəgündüz bərabərliyi, II yay gündönümü, III payız gecə-gündüz bərabərliyi, IV qış
gündönümü. Tam dövr etmə müddətində günəş ancaq 23°27’ şımal və cənub
enlikləri arasında zenitdə olur. Bu paralel çevrələri müvafiq olaraq şımal və cənub
tropikləri adlanır. Tropik sözü «geri qayıtma nöqtəsi» deməkdir. Yerin günəş
ətrafında hərəkətinin bir nəticəsi də şımal və cənub qütb dairələrindən başlayaraq
qütblərə doğru qütb gecə və gündüz hadisəsinin baş verməsidir. Yerin fırlanma oxu
onun kütləsinin (nüvənin) mərkəzindən keçən düz xəttə deyilir. Yerin fırlanma
oxunun yer səthi ilə təmas nöqtələrinə isə «coğrafi qütblər» deyilir. Şimal qütbü elə
qütbdür ki onun tərəfindən baxdıqda yer saat əqrəbinin əksi istiqamətində dövr
edir. Ekvator müstəvisi fırlanma oxuna perpendikulyar olan böyük çevrə xəttinə və
ya qütblərdən bərabər uzaqlıqda olan çevrəyə deyilir. Müstəviləri ekvator
müstəvisinə paralel olan kiçik konsentrik çevrələrə paralellər deyilir. Hər bir
nöqtənin ekvatordan uzaqlığı onun «coğrafi enliyidir». Coğrafi qütbləri birləşdirən,
ekvator müstəvisinə perpendikulyar olan yarım çevrə xəttinə isə «meridian»
deyilir. Bildiyimiz kimi şərti olaraq Qrinviç rəsədxanasından keçən meridian kimi
başlanğıc meridian götürülür (əvvəllər başlanğıc meridianı kimi Kanar
adalarındakı Ferro burnu, Paris, Berlin meridianları, Rusiyaya Sankt-Peterburqdakı
Kunts-kameradan

keçən

meridian

1839-cu

ildən

sonra

isə

Pulkovo

rəsədxanasından keçən meridian götürülmüşdür.). Başlanğıc meridiandan verilən
nöqtədən keçən meridiana qədər olan məsafə coğrafi uzunluq adlanır. Yerin öz oxu
ətrafında tam dövr etməsinin asağıdakı əhəmiyyəti var: I sutka – gecə-gündüz
yaranır.
II hərəkət edən cisimlər şimal yarım kürəsində sağa, cənub yarımkürəsində
sola meyl edirlər III Yerin Günəş radiianası ətrafında fırlanması təbii zonalarının
qərb-şərq uzunluğunu müəyyən edir. IV Yerin fırlanması nəticəsində müxtəlif
ərazilərdə qərarlaşmış qalxan və enən hava cərəyanları əsasən spiralvarı hərəkət
forması alırlar. Şimal yarımkürəsində spiral sola, cənubda sağa meyl edir. V Yer
kürəsində yerin öz oxu ətrafında fırlanması nəticəsində vaxt müxtəlifliyi anlayısı
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yaranır. Bildiyimiz kimi , 1884-cü ilə qədər yer kərəsində vahid vaxt anlayısı yox
idi. Öz oxu ətrafında yer qərbdən şərqə doğru hərəkət etdiyindən günəş suaları
şərqdən başlayaraq meridianlar üzrə yer səthini işıqlandırırlar. Bu zaman yerin
fırlanma sürətindən asılı olaraq günəş suaları şərqdən qərbə doğru 4 dəqiqədə 1°
surət ilə hərəkət edirlər Yəni 1° qərbdə yerləşən meridian şərqdəkindən 4 dəq sonra
günəş şuaları düşür. Bu isə qonşu meridianlar arasında vaxt fərqi yaranmasının
səbəbidir. Məlumdur ki, coğrafi enlikdən asılı olmayaraq bir meridian xətti
üzərində vaxt eynidir. Bu yerli vaxtdır. Deməli meridianlar arasında yerli vaxt fərqi
4 dəq olmaqla şərqdəki meridianın vaxtı həmişə qabağ olur. Yer kürə olduğundan
1°=lik fərq nəzərə alınmaqla 360° yerli vaxt məfhumu anlayış mövcuddur. Yerli
vaxtla bağlı olan mürəkkəbliyi aradan qaldırmaq üçün 1884-cü ildə Yer kürəsində
vahid vaxt anlayısı – qurşaq vaxt anlayısı qəbul olunmuşdur.
Bu məqsədlə Qrinviç meridianı mərkəz olmaqla qərbdən şərqə doğru yer
kürəsi hər biri 15° olmaqla 24 qurşağa ayrılmışdır. Bu zaman hər bir qurşaq
daxilində vaxt onun orta meridianına görə hesablanır, yəni orta meridianın yerli
vaxtı yerləşdiyi qurşağın qurşaq vaxtına uyğun gəlir. İki qonşu orta meridian
arasındakı dərəcə fərqi 15 dərəcə olduğundan qonşu qurşaqlar arasındakı qurşaq
vaxt fərqi 1 saatdır. Günəş yer kürəsini şərqdən qərbə doğru işıqlandırdığından
şərqdə yerləşən qurşağın qurşaq vaxtı qərbdəkindən bir saat irəlidə olur. Saat
qurşaqları qərbdən şərqə doğru nömrələnirlər. Bu zaman şərti olaraq qəbul
olunmuşdur ki, yer kürəsində hər bir yeni sutka 180°=lik meridiandan başlayır və
qərbə doğru irəliləyir. Bu meridian «sutkanın dəyişilmə xətti» kimi qəbul
olunmuşdur. O heç bir yerdə quru səthini kəsmir. Bu xəttin qərbi ilə şərqi
arasındakı vaxt fərqi bir sutkadır.
Yerin günəş və öz oxu ətrafında Ayla birlikdə sistem şəklində hərəkətinin
digər nəticəsi də qabarma və çəkilmə hadisəsidir. Qabarma və çəkilmənin hər
birinin davamiyyəti təqribən 6 saat 12 dəq, 30 saniyədir. Hər bir qabarma və
çəkilmə sikli təqribən 12 saat 25 dəq-dir. 2 qabarma və çəkilmədən ibarət tam sikl
isə 24 saat 50dəq -dir. Yəni 1 sutka ərzində təqribən 2 dəfə qabarma və 2 dəfə
çəkilmə hadisəsi olur.
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Bu təbiət hadisəsinin yaranmasının əsas səbəbi ayın cazibə qüvvəsidir Dünya
okeanında qabarma və çəkilmə amplitudası orta hesabla 5-10m arasında dəyişir.
Ən yüksək qabarma hadisəsi (18m) Şimali Amerikanın şimal-şərq sahillərində
Fandi və Men körfəzi sahillərində müsahidə olunur. Qabarma və çəkilmə hadisəsi
materiklərdə də müsahidə olunur (Şərqi Avropa platforması daxilində). Okeanlarda
nisbətən zəif qabarma və çəkilmə daxili dənizlərdə müşahidə olunur (Aralıq, Qara,
Baltik). Xəzər dənizində qabarma və çəkilmənin amplitudu 10-20 sm arasında
dəyişilir.
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Mühazirə 4-5
Yerin daxili quruluşu. Yerin geoloji inkişaf tarixi.
Planetar inkişaf mərhələsinin sonunda yəni təqribən 4-4,5 mlrd il bundan
əvvəl ilkin nazik yer qabığının əmələ gəlməsindən sonra yerin geoloji-inkişaf tarixi
başlanmışdır. Bu mərhələnin əvvəlində yer qabığı hətlə çox mütəhərrik idi. O
asanlıqla mantiyadan qalxan ərimiş maddələrlə parçalanırdı. Lakin səthdə soyuyan
lavaların qalınlığı artdıqca yer qabığında böyük qalınlığa malik olan nisbətən sabit
hissələr yaranmağa başladı. Həmin sahələrdə səthə çıxan lavaların miqdarı kəskin
azaldığından səthə yaxın dərinlikdə intruziv mənşəli maqmatik süxurların
yaranması baş verdi. Bu dövrdən başlayaraq yer qabığı quruluşuna və mənşəyinə
görə bir birindən kəskin fərqlənən iki tərkib hissəyə: qalın, sabit, nisbətən az
parçalanmış platformalara və mütəhərrik vulkan püskürmələrinin və zəlzələlərin
fəal baş verdiyi geosinklinallara bölündü. Bundan sonra yer qabığının geoloji
inkişaf tarixi bu iki tərkib hissəsi arasındakı, mübarizə tarixidir. Geoloji inkişaf
tarixinin ilk mərhələsindən yəni arxey erasında artıq yerin daxili quruluşu
formalaşmıc oldu. Bildiyimiz kimi, yerin mərkəzində qalınlığı 3500 km-ə çatan
daxili və xarici nüvəyə bölünən temperaturun 3500-5500°C –yə bərəbər, atmosfer
təzyiqi 1000000-300000 atmosfer arasında dəyişilən çox ağır «nüvə» yerləşmişdir.
Onun tərkibindəki ərimiş lakin bərk vəziyyətdə olan maddələrin 85-90% dəmirli
birləşmələrdən ibarət olduğu güman olunur.
Nüvəni hər tərəfdən qalınlığı 2800 km-dən artıq olan maddələri ərimiş, lakin
plastik

vəziyyətdə

olan

«mantiya»

əhatə

etmişdir.

Fiziki

və

kimyəvi

xüsusiyyətlərinə görə mantiyanı 2 hissəyə alt və üst mantiyaya bölürlər. Üst
mantiyada yer səthindən 100-135 km dərinlikdə «astanosfer» yerləşmişdir. Orada
maddələr ərimiş, lakin yumşaq haldadır. Fəaliyyət göstərən vulkanların vulkan
ocağı və dərin fokuslu zəlzələlərin hiposentri astenosferdə yerləşir. Mantiyanın
tərkibi əsasən maqnezium olan maqnezium – oksiddən dəmir oksiddən, silisium
oksiddən ibarətdir. Oradakı maddələrin 8% - i dəmirli birləşmələr olduğu qəbul
olunmuşdur. Səthdəki bərk təbəqə isə qalınlığı 1-5 – 70-90km arasında dəyişən
«yer qabığıdır». Yer qabığı ilə mantiyanın arasındakı sərhəd bazalt təbəqəsi ilə
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astanosfer arasında olan sərhəddir və o «Moxo sərhəddi» adlanır. Bazalt təbəqəsi
ilə qranit arasındakı sərhəd Qutenberq, çökmə süxür ilə qranit arasındakı sərhəd isə
«Konrad sərhəddi» adlanır. Beləlikdə yer qabığı üç laydan ibarətdir: çökmə, qranit,
bazalt. Okeanda isə tədricən qranit təbəqəsi yoxa çıxır. Yer qabığının ən nazik
hissəsi orta okean silsilələrində olan rift dərələrindədir. Orada mantiya yer səthinə
1-3 km – dək yaxınlaşır. Dərin Sulu okean növlarında isə okean tipli yer qabığının
qalınlığı təqribən 5km-dir. Okean yatağı düzənliklərinin yaxınlığında yer qabığının
qalınlığı 10-15km-dək artır. Düzənliklərdə yer qabığının qalınlığı 15-35km,
Qafqaz dağlarında 50-55 kmdir, Mərkəzi Asiyada 70-90km-dir. Vulkan
ocaqlarının və dərin fokuslu zəlzələ ocaqlarının yerləşdiyi üst mantiyanın üst
hissən ilə birlikdə yer qabığı litosfer adlanır. Onun qalınlığı 50-90km-lə 200250km arasında dəyişilir. Litosferin üst mantiya ilə alt sərhədi Benyoff sərhəd
adlanır. Litosfer bütöv bir təbəqə olmayıb dərinlik qırılmaları vaistəsi ilə ayrı-ayrı
hissələrə: litosfer tavalarına bölünür. Bu tavaların təmas zonasında baş verən
endodinamiki proseslər yer qabığının və yer səthinin müasir strukturunu müəyyən
edir.
Son 4,5-5 mlrd il ərzində baş verən geoloji prosesləri tədqiq edən
mütəxəssislər yerin geoloji inkişaf tarixini aşkarlamışlar. Bu hadisələrin baş vermə
mexanizmini açmaq üçün isə müxtəlif geotektonik nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür.
Bunlardan ən geniş yayılanlardan: geosinklinallar nəzəriyyəsi, materiklərin dreyfi
nəzəriyyəsi, rotasiya nəzəriyyəsi, konvensiya və XX əsrin 60-cı illərində inkişaf
etdirilən «yeni qlobal tektonika» və ya «litosfer tavaları «nəzəriyyəsini» göstərmək
olar.

Yer maqnitizmi haqqında
Sürətlə fırlanan plastik elektrik keçirən maye yer nüvəsində sürətlə hərəkət
etməklə yerin ətrafında yaranan maqnit sahəsini induksiyalaşdırır. Yerin maqnit
sahəsi yer ətrafı fəzada bir neçə yer radiusu qədər məsafədə yerləşir. Yerin
geomaqnit sahəsi Günəş küləyi ilə əlaqəyə girərək Yerin maqnitosferini əmələ
gətirir. Bu təbəqə yer səthini həyat üçün təhlükəli olan yüklü günəş küləyindən
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qoruyur Yer səthindən təqribən 4400km məsafə də zəfləyir 90000km məsafədə isə
onun təsiri itir. Bu yer maqnitosferinin üst sərhəddidir. Maqnitosferin ilkin
yaranma tarixi ay erasına yəni təqribən 4-4,5 mlrd il bundan əvvələ təsadüf edir.
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Mühazirə 6-7
Yer qabığının quruluşu. Litosfer tavaları nəzəriyyəsi.
Bildiyimiz kimi yer səthinin bərk cisimlər kompleksinə yer qabığı deyilir
Kant-Laplas fərziyyəsinə görə Yer qabığının ilkin ərimiş yerin soyuması
nəticəsində əmələ gəlməsi güman edilirdisə, müasir elmdə isə onun mantiyanın
ərimiş maddəsinin yer səthində soyuması nəticədə əmələ gəldiyi fikri qəbul olunur.
Eyni zamanda səthə çıxan lavadan su buxarı və yüngül qazlar ayrılıdıqdan sonra
ilkin bazaltdan ibarət olan bərk yer qabığı formalaşmağa başlamışdır. Bildiyimiz
kimi, yer qabığının əmələ gəlməsi və inkişafı haqqında hamı tərəfindən qəbul
edilən tektonik nəzəriyyə yoxdur. Onların arasında aşağıdakıları qeyd etmək
lazımdır.
I Fiksizlər nəzəriyyəsi (hərəkətsiz, dəyişməyən)
Onun tərəfdarlarının firinə cörə materiklər həmişə hazırda onların tutduqları
yerdə qalmışlar. Onlar relyefin, paleo iqlimin və üzvi aləmin bütün tarixini bu
mövqedən izah etməyə çalışırdılar.
II Mobilistlər (hərəkətli) nəzəriyyəsi
Bu nəzəriyyənin tərəfdarları sübut edirlər ki, litosfer tavaları mövcüddür.
Onlar daim hərəkət edirlər və yer səthində gedən bütün endogen proseslərin kökü
litosfer tavalarının hərəkətindədir. Bu fərziyyə özünün təsdiqini okean dibindən
əldə olunan ən yeni faktik materiallarda tapmışdır.
III Okean dibinin hesabına materiklərin böyüməsi nəzəriyyəsi
IV Geosinklinallar nəzəriyyəsi: dağları əmələ gəlməsi yolu ilə quru sahəsinin
bölünməsi
V Rotasiya nəzəriyyəsi
Madam ki, yerin forması riyazi sferoid səth ilə uyğun gəlir və qeyri-bərabər
fırlanması ilə əlaqədar olaraq başqa cür qurulur, fırlanan planetdəki zonal zolaqlar
və meridional sektorlar tektonik cəhətdən istər-istəməz eyni qiymətli olmur,
yerdaxili proseslərin törətdiyi tektonik gərginliklərə müxtəlif fəallıq dərəcəsində
reaksiya verirlər.
Yuxarıda sadatanan I-si nəzərə alınmır Yer qabığının əmələ gəlməsi əvvəlcə
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nazik bazalt qatının yaranması ilə başlanmışdır. Bu zaman onun səthində
temperatur 100°S-dən yüksək olmuşdur. Su tutarlar, deməli, su eroziyvsı yox idi.
Fiziki asınma intensiv gedırdı.
Yer qabığında yaranmış ilk materik qabığının (Pangeya) yeri dəqiq məlum
deyildir. Ümumiyyətlə mantiyanın deformasiyası hər yerdə eyni ilə getməmişdir.
Yerin bir tərəfində ağır maddələr dərinliyə enmiş və böyük okean çökəkliyi
(Pantalas) əmələ gəlmişdir. İlkin bazalt qatı təqribən geoloji inkişaf mərhələsinin
əvvəlində materik və okean qabığına bölünmüyə başlamışdır. Okeanların əmələ
gəlməsi ilə yer kürəsində rütubət dövranı başlamışdır. Materiklərdə axar sular
meydana gəlmiş və denudasiya prosesi başlamışdır. Suda fiziki və kimyəvi
proseslər güclənmiş, ovuntuların (qırıntı məhsulların) daşınması sürətlənmişdir.
Əvvələr vulkan prosesləri ilə yaranmış çökəkliklərdə çökmə süxurların toplanması
prosesi sürətlənmişdir. Bazalt qatı aşağı basılmış, çökmə süxurlar yüksək
temperatur və təzyiq şəraitinə düşərək metomorfikləşməyə məruz qalmışdır.
Qranitin mənşəyi yəni əmələ gəlmə şəraiti mübahisəlidir (intruziv və ya
metamorfik)
Bizim üçün vacibi odur ki, okean dibində qranit yoxdur. Qırışıqların
bünövrələri qranit nüvvələri üzərində əmələ gətmişdir.
İndiki dövrdə yer qabığı materik və okean tipli yer qabığından ibarətdir.
Okean tipli yer qabığının palınlığı 5-15km (rif dərələrində 1-4km)-dir. Üst təbəqə
dəniz mənşəli çökmə süxurlardan ibarətdir (1-1,5km). Bazalt təbəqəsinin qalınlığı
(1-25km). Ondan aşağıdakı alt və ya qabbro təbəqəsinin qalınlığı 5km-ə qədərdir.
Materik tipli yer qabığının qurulusu daha mürəkkəbdir. Onun qılınlığı orta
hesabla 35-40km-dir. Maksimal qalınlığı isə 70-90km arasındadır. Qalanlığı 20kmdək olan alt təbəqənin bazaltdan təşkil olunduğu guman olunur. Materik tipli yer
qabığının əsas qatı şərti daraq «qranit təbəqəsi» adlanır. Onun qranit və qneysdən
təşkil olunduğu iddia olunur. Üst təbəqə isə qalınlığı 3-10km arasında dəyişən
çökmə süxur layıdır. Platforma qalxanlarında bu lay yox olur. Qranit lay bazaltdan
Konrad sərhədi ilə ayrılmışdır. Burada seysmik dalğaların sürəti 6,4km/sandən
7,6km/san qədər artır Yer qabığı ilə mantiya arasında sərhəd olan Moxoroviç
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sərhədində seysmik davlğaların sürəti 8km/san –dək artır.
Yer qabığında keçid tipli sahələr də mövcuddur. Onlar materik dayazlıqlarına
və ya şelf zonalarına ayrılırlar. Orta okean sıra dağlarında isə yer qabığı ilə
mantiya arasındakı sərhəd yəni Moxo sərhədi yoxdur. Burada mantiyanın ərimiş
maddələri rift dərələrilə yer səthinə maksimum yaxınlaşırlar.
Müasir elm yer qabığını və astanosferə qədər ən üst mantiyanı litosfer
adlandırır. Dərinliyə getdikcə temperaturun hər 100m – dən bir artma kəmiyyətinə
«geotermik qradiyent» deyilir. Temperaturun 1°I artması üçün lazım olan
məsafəyə isə «geotermik pilə» deyilir.Litosferin quruluşu, orada baş verən üfuqi və
şaquli hərəkətlərin mexanizmi və onların nəticəsi litosfer tavaları nəzəriyyəsi
tərəfindən izah olunur. Bildiyimizə görə yer qabığı üst mantiya ilə birlikdə litosferi
əmələgətirməklə

yer

səthində

baş

verən

bütün

endogen

prosesləri

istiqamətləndirirlər.
Ayrı-ayrı hissələrdən materik və okean tipli tavalardan ibarət olan bu
təbəqənin tərkib hissələri astanosfer üzərində nüvədən qalxan ərimiş maddələrin
güclü təsiri ilə üfuqi hərəkət edərək «konvergent» və «divergent» zonaları
yaradırlar. Bu tavaların inkişaf tarixinin bərpa edilməsinin nəticəsində ilkin quru
sahəsindən – Pangeyadan başlayaraq bugünkü materiklərə qədər quru və okean
sahəsinin inkişaf tarixi aşkarlanmışdır.
Geosinklinalların inkişafında üç mərhələ ayrılır:
1. İlkin mərhələ – ərazi tektonik əyilmə yə məruz qalır. Bu mərhələdə ərazi
dəniz altında qalır və dəniz mərhələsi də adlanır.
2. vulkan püskürmələri mərhələsi. Bu mərhələdə güclü vulkanizm prosesləri
baş verir. Həm quruda, həm də suda vulkanlar püskürür.
3. Orogen (dağ əmələ gəlmə mərhələsi) Bu mərhələdə nəhəng dağlar əmələ
gəlir. Dağ əmələ gəlmə zamanı süxurlar müxtəlif cür yatım forması alırlar:
1.Fay, 2.Horst, 3.Qraben, 4.antiklinal-sinklinal, (qırışıqlıq) 5.pilləli, 6
üstəgəlmə və s.
Qırımızı və ölü dənizin, Baykal, Tanqanika, Nyasa göllərinin çökəklikləri
qrabendə yerləşir.
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Platformalar geosinklinallarda fəalıq dayandıqdan sonra əmələ gəlir. Bu
sahələrdə əmələ gəlmiş dağlar zaman keçdikcə denudasiya prosesinə məruz qalır
düzənliyə çevrilir. Yəni platformalara düzənlik sahələr uyğun gəlir. Platformalar
kristallik bünövrə və çökmə süxur qatından ibarət olur. Kristallik bünövrənin yer
səthinə çıxmasına qalxan və ya sipər deyilir. Məsələn: Şərqi Avropada Baltik
Ukrayna qalxanı, Sibir platformasında Aldan, Anabar qalxanı və s.
Platformalar geoloji yaşlarına görə 2 yerə bölünürlər:
1.Qədim platformalar: arxey, qisməndə proterozoyda əmələ gəlmişdir.
Məsələn:Şimali Amerika, Sənubi Amerika, Afrika-Ərəbistan, .şərqi Avropa, Sibir,
Avstraliya, Antarktida, Hindistan, Çin-Koreya, Cənubi Çin, Tarım.
2. Cavan platformalar – Paleozoy-Mezozoy eralarında yaranıblar. Əsasən
qədim platformaların kənarında və ya onların arasında yerləşir. Məsələn: Qərbi
Sibir, Turan ovalığı, Ön Qfqaz düzənliyi, Braziliya, Anadolu İran yaylası.
Qalxma sahələrə antekliz, çökmə sahələrə sinekliz deyilir.
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Mühazirə 8
Yer kürəsinin relyefi morfoskulptiur və morfostruktur anlayışları
Bildiyimiz kimi, yer səthinin endogen və ekzogen qüvvələrinin qarşılıqlı təsiri
nəticəsində yaranan nahamarrlıqların cəminə relyef deyilir. Yer səthindəki relyef
formaları qabarıq və çökək olmaqla bir birindən ölçülərinə, mənşələrinə, yaşlarına,
hündürlüklərinə və digər əlamətlərinə görə fərqlənirlər. Relyef formaları ölçülərinə
görə aşağıdakı 4 sinifə bölünürlər.
1. meqarelyef və ya planetar relyef. Bura əsasən okean tipli litosfer tavaları
üzərində formalaşan okean çökəklikləri və materik tipli litosfer tavalarına uyğun
gələn materik massivləri aiddir.
2. Materiklərin makrorelyefi. Buna dağlıq ölkələr, böyük düzənliklər, geniş
yüksəkliklər Məsələn: Qafqaz, Himaly dağları, Qərbi Sibir, Amazon ovalığı,
Braziliya yaylası
3. Mezo

relyef

forması. Orta ölçüslü relyef

formalarından, kiçik

düzənliklərdən, çay dərələrindən, dağlıq ərazilər daxilində ayrı-ayrı sıra dağlardan
və s. İbarətdir (Baş Qafqaz sıra dağları, Yan sislsilə, Muğan düzü, Qarabağ
vulkanik yaylası)
4. Mikro relyef. Hər yerdə geniş yayılmış relyef formalarından estuariy,
meandr,deltalardan, yarğanlardan, qobulardan və s. təşkil olunmuşdur.
Yer qabığında baş verən bütün relyef əmələ gətirici proseslərə morfogenetik
proseslər deyilir. Mənşəyinə görə bu proseslər endogen və ekzogen mənşəli
olurlar.
Litosferin daxili maddələrinin qarşılıqlı təsiri ilə relyefdə baş verən proseslərə
endogen proseslər deyilir. Bütün endogen proseslər – dağəmələgəlmə, maqmatik,
dağların yaranması, zəlzələlər, zostasiya, yer qabığının şaquli hərəkətləri, litosfer
tavalarının üfuqi yer dəyişmələri, maqmatik və çökmə süxurların metamorfizmi,
planet daxilindən gələn stilik axını hərəkətlə genetik əlaqədədir.
Coğrafi təbəqəyə yerdən xaric materiya və enerji gəlməsi ilə müəyyən olunan
proseslər, ekzogen (xarici mənşəli) proseslər adlanır.
Bu proseslər ölk növbədə günəş radiasiyasının törətdiyi hadisələrdə (rütübət
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dövranı və suyun gördüyü iş, bitkiləriniz atmosferin biogen qazları, temperatur
tərəddüdü, külək, daimi donuşluq) öz əksini tapır. Ən mühüm ekzogen hadisələr
sırasına qabarma sürtünməsi yaradan ayın və günəşin qravitasiya sahələri aiddir.
Endogen və ekzogen proseslər ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərirlər. Çünki şəkildə
endogen və ekzogen proseslərin təsiri yoxdur. Endogen proseslər ekzogen fonda
ekzogen proseslər isə endogen şəraitdə baş verir. Məsələn quru dağəmələgəlməyə
endogen proseslər və səbəb olur. Lakin əmələ gələn dağların relyefnin xarici
görnüşünü, yəni morfologiyasını ekzogen Qü rələr müəyyən edir.
Ekzogen proseslər xamanı asınma və denudasiya kimi relyefəmələgətirici
proseslər aydın təzahür edir. Süxurların atmosferlə, hidrosferlə və canlı
orqanizmlərlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində doğılması, dəyişməsi proseslərinin
məcmusuna aşınma deyilir. Su altında baş verən aşınma halmioris adlanır. Və şor
okean suyunun təsirindən dəniz mənşəli çökmə süxurların dəyişməsindən ibarətdir.
Bildiyimiz kimi quruda aşınma litosfer maddəsinə təsir narinə görə, fiziki, kimyəvi
və bioloji xarakterdə ola bilər.
Fiziki aşınma – relyeffin müsbət formalarının mexaniki, surətdə xarici təsir
nəticəsində qırıntılara parçalanması deyilir. O, süxurların temperatur tərəddüdü
nəticəsində yəni qızması və soyuması nəticəsində baş verir. Ən intensiv fiziki
aşınma kontinental iqlim şəraitində baş verir. Temperatur o ətrafında hərəkət
edərək asınmada suda iştirak genişləndirir və onun tədricən parçalanmasına səbəb
olur. Buna şaxtaaşınma deyilir. Kimyəvi aşınma bu zaman süxurların kimyəvi
tərkibi dəyişir. Daha davamlı minerallar əmələ gəlir. Kimyəvi aşınma fiziki aşınma
ilə birgə baş verir. O, humid (rütübətli) iqlimə malik ərazilər üçün xarakterikdir.
Üzir aşınma – həm bitkilərin kökləri ilə süxurların mexaniki dağılmasından və
həm də canlıların həyat fəaliyyəti nəticəsində onların kimyəvi tərkibinin
dəyişməsindən və qırıntılara bölünməsindən ibarətdir.. Aşınmanın kateqoriyalara
bölünməsi şərtidir. Uca dağ massivlərində aşınma materialları ağırlıq qüzəsinin və
digər güvvələrin təsiri altında yamac boyu daşınır. Arid iqlim şəraitində yaranan
aşınma materialları ilə uzaq məsafələrə daşınmayaraq yaxın dərəldəri və
çökəklikləri doldurur.
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Aşınma materiallarının daşınma və aparılma proseslərinin məcmusu
denudasiya (çılpaqlaşma) adlanır. Denudasiya dar mənada aşınma məhsullarının
süxurların səthindən daşınması geniş mənada isə yer səthini hamarlandıran bütün
prosesləri əhatə edir (Aşınma və aşına materiallarının daşınması).
Denudasiyanın ağırlıq qüvvəsi kimi universal agentindən başqa eroziya,
ekzarasiya, abraziya və deflyasiya agentləri də vardır.
Eroziya – hər yerdə fəaliyyət göstərir və 3 sinfə bölünür. 1. Mikro eroziya –
özünü yamacların səthi axınla və kiçik şırnaqlarla yuyulmasında göstərir. 2) Mezo
eroziya – çay dərələrini yuyub dağıdan yataq axınları ilə icra olunur. 3.
Makroeroziya. Dağlıq ölkələri alçaldır. Düzənlikləri əmələ gəlməsi ilə nəticələnir.
Uzun müddətli denudasiya prosessi bir-birinə əks olan 2 hissəyə, parçalanma və
plapatsiyaya bölünür.
Cavan dağlarda aşınma nəticəsində son mərhələdə hamarlanma düzəlmə
səthləri yaranır. Onlar dağəmələgəlmə mərhələləri arasında relyefin nisbətən sakit
inkişaf dövrələrində formalaşırlar.
Endogen qüvvələrin təsiri minimuma endiyindən hakim ekzogen qüvvələr
relyefin nahamar yerlərini hamarlayırlar. Ümumiyyətlə səthin hamarlanması 2
yolla baş verir.
Peneplen – Dağlıq ərazinin yerində yuxarıdan aşınma və denudasiya yolu ilə
əməlıə gəlmiş hamar relyefi, alçaq və dalğalı səthə deyilir.
Pedeplen – isə quru iqlim şəraitində dağ yamaclarının denudasiya nəticəsində
paralel olaraq çəkilməsi ilə formalaşan hamar səthlərdir.
Hamarlanma (düzəlmə) səthləri izostatik qalxma, ilə aşınma arasındakı
dinamik tarazlıq şəraitində əmələ gəlir.
Beləliklə aşınma və denudasiya prosesləri dağəmələgəlmənin, əksinədir.
Tektonik proseslər nəticəsində dağlar yaranır. Aşımalar isə anları peniplendirləşir
(hamarlandırır) orqonizmdən sonra denudasiya dahada sürətlənir.
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Mühazirə 9
Relyefin genetik təsnifatı.
Mənşəyinə görə müasir relyef formaları 2-3 qrupa bölünür:
1.

Əsasən endogen qüvvələrin üstün təsiri ilə formalaşan relyef

formalarına morfostrukturlar deyilir. Bura materik və okean çökəklikləri, dağlıq
qurşaqlar, düzənliklər, yüksəkliklər, vulkanlar və s. aiddir. Ən böyük
morfostruktura geotekturalar deyilir. (Materiklər və okean çökəklikləri).
2. Ekzogen proseslərin üstün təsir ilə yaranan relyef formalarına
morfoskulpturlar deyilir. Bura çay dərələri və onun növləri karst, buzlaq relyef
formaları, barxan dyun və digər relyef formaları aiddir. Materik tipli yer qabığının
əsasını platformalar və geosisnklinallar təşkil edir. Buk imi platforma yer qabığının
kristallik süxurlardan və çökmə süxurlarda təşkil olunan tektonik hərəkətlərin zəif
intensivliyi, ilə səciyyələnən qədim, geniş, hamar sabit, hissələrinə deyilir. Hər
materikdə 1, Avrasiyada 5 əsas platforma vardır. Qədim platformanın bünövrəsi
yerin geoloji inkişaf mərhələsinin əvvəlində yəni kembrijə qədərki dövrdə
formalaşmışdır. Onların şm sırasına, şm+ Amerika, şm + Avropa, c+ Çin,
platformaları aiddir.
C sırasına Afrika, Ərəbistan, Hindistan, Avstraliya, Antarktida.
Cavan platformalar – Q+ Sibir, Turan.
Platformanın quruluşu qırışıq, kristallik, bünövrənin səthə çıxdığı qabarıq.
Qalxanlar – Labrador, Baltik, Anabar, Kanada.

Geosinklinal və qarışıq dağəmlə gəlmə prosesləri.
Geosinklinallar dəniz dibində yer qabığının dərin ensiz və çox uzun
çökməsinə deyilir. Adətən tektonik sınmalarla ayrılır. Uzun müddət qalın çökmə
süxur qatları və vulkanik süxurlarla dolu rvə tektonik hərəkətlər nəticəsində qırışıq
dağlar silsilərinə çevilir. Geniş mənada geosinklinallar və geosinklinal qurşaqlar
yer qabığının mütəhərrik sahələridir. Parçalanmış qırışıq qurşaqlarına dağlar
deyilir. Onlar üçün şaquli və üfuqi hərəkətlərin geniş miqyasda yayılmış intensiv
qırışıq əmələ gəlmələr vulkanizm və seysmik proseslər səciyyəvidir. Qurşaq əmələ
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gəlmə mərkəzləri:
1. Baykal (Arxey, Proterozoy, Kembriy, Ordovik)
2. Kaledon (Silur, Devon) Skandinaviya, Appalaçi, Prebaykalye, Zabaykalye
3. Hertsin (Daş kömür, Perm) Ural, Tyan-Şan, Altay, Sayan, Cənub Appalaç
Kebriydə yarananlar Sixote Alin, Cerskiy, Verxoyanskiy, Şimali Asiya
dağları.
Yenidən cavanlaşmış dağlar – Tyan-Şan, Altay, Sayan, Zabaykalye.
Yeni törənmiş dağların relyefinin Ən səciyyəvi cəhəti əvvəlici hamarlanma
səthinin şaquli hərəkətlər nəticəsində yenidən yüksəkliyə qaldırılması çox
yamaglarla nəticələnməsidir.Buradakı peneplenlər suayrıcının yuxarısında geniş
düzənliklər yaranmışdır. Bu dağların dağdərələrinin geniş qrabenləridir. Yer
qabığının hərəkətləri müasir dövrdədə davam edir. Bu hərəkətlərə neotektonik
hərəkətlər deyilir. Bu hərəkətlər qalxma və enmə proseslərdə, zəlzələ və vulkan
proseslərdə özünü göstərir. Zəlzələ – yunanca, seysmos sözündən götürülmüş,
litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində yeraltı təkanlar və yer qabığının üst
laylarının tərpənməsinə deyilir. Litosfer tavalarının sərhəddi boyunca bu proseslər
intensiv gedir. Məs: sakit okeanın sınma zonası.
Vulkanizm – Mantiyanın ərimiş maddəsinin dərin qatlarından yer səthinə
qalxması və onunla əlagədar proseslərin məcmusuna deyilir. Ən sadə vulkan
forması maardır. Maar yalnız buxar və qaz püskürür tiplərinə görə.
Havay tipli vulkanlar (bazalt püskürür). Lava sakit axır və soyuduğu üçün
geniş məsəfələrə axır. Onlar qalxan şəkilli örtük əmələ gətirir. Onlar üçün böyük
hamar qabarıq sahə mövcuddur. Mərkəzdən püskürən vulkanların əksəriyyəti strata
vulkan (Vezuviy) tipinə məxsusdur. Onlar su buxarı, qazlar, böyük kül vulkan
bombaları, soyumuş lava parçaları – lapillalar maye lava püskürürlər. Bunlar laylı
quruluşdarırılkan konusu əmələ gətirir. Axan lava layları və yumuşaq materiallar
növbələnirlər (Klyuçivskaya Sopka, Fudziyama). Onlar dərin şırımlarla və ya
barankoslarla kəsilmişdir. Genişlənmiş krater kaldera adlanır.
tipli vulkanlarda lava turşdur. Silsium oksid təqribən 55% təşkil edir.
Püskürmədən sonra lava boğazı tixayır və ondan donmuş mil şəklində çıxır. Bəzən
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maqma süxür qatlarına süxülür və üst layları qaldırır, lakin yer səthinə çıxmır,
beləliklə intruziv süxurlar yaranır. Fəaliyyətdə olan 800 yaxın vulkan var. Ən çox
Sakit həlqəsində, Appenin qurşağında, İslandiya (rif zonası), Havay adaları.
Düzənliklər. Yaxın məsaqədə nisbi hündürlük fərqi 200-dən az olan hamar
səthə deyilir.
Düzənlik aralıq, yüksəklik, yaylalara ayrılır. Bu ərazilərə platformalara
uyğun gəlir.
Mənşəyinə görə laylı, denudasion, akkumulyativ olur.
Laylı 2 mərkəzdən ibarətdir.Kembriydən qədim, Kaledon və Hertsin yaşlı
çökəkliklərdir. Rusiya düzənliyi, Sibir, Baltik qalxan çıxıntılarda antekliz, çökmə
sahələr sinekliz adlanır. Denudasion düzənliklər qədim dağların hamarlanması
nəticəsində əmələ gəlir.
Morfoloji xüsusiyyətlərinə görə düzənliklər düz səthə malik düzənliklər
(meyillik 1 km-də 10m dir). Maili düzənliklər (meyllik 1 km-də 10-m dən artıq).
Çökək düzənliklər (Turan aralığı).
Qabarma düzənliklər.
Təpəli düzənliklər.
relyef formalarını və onların morfoloji morfogen komplekslərini aşağıdakı
ekzogen proseslər yaradır.
a) su erroziya, su akkumulyasiya
b) buzlaq və ya kriogen
c)qədim buzlaşma
d) müasir buzlaşma
e) daimi donuşluq
f) eol
a) arid denudasion və akkumulyativ
b) sahil formaları
c) abraziya akkumulyasiya
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Mühazirə 10
ATMOSFER.
Hündürlüyə doğru atmosferin sıxlığı və təzyiqi azalır.
180km-də – 40 dəfə
80km –də – 75 min dəfə
Atmosferin olmasına aşağıdakı faktorlar təsir edir.
20-25km – sədəgi buludlar
80km – gümüşü buludlar
122km-də – meteroid axınlarının yanğının, görünməsi
220km –də qazların seyrəlməsi, işığın dağılması
1000-1200km-də qütb parıltıları.
Bu korpuskulyar hissələrin ionlaşması ilə əlaqədardır.
Atmosfer 20000km-də yer tacını əmələ gətirir. O, hiss olunmadan dağılaraq
planetlər arası fazada qaz atamlar quyruq forması əmələ gətirir.

Atmosferin tərkibi, quruluşu günəş radiasiyası.
Yeri hər tərəfdən əhatə edən qazvarı hava təbəqəsinə, atmosfer deyilir
(yunanca buxar deməkdir). yer atmosferi geoloji inkişaf mərhələsində uzun inkişaf
yolu keçmişdir. ilkin mərhələdə karbon qazının üstün olduğu atmosfer canlıların
inkişafı ilə tədricən oksigen. atmosferi ilə əhatə olunmuşdur. Geoloji inkişaf
mərhələsinin dövründə atmosferin alt təbəqəsinin qaz tərkibi aşağıdakı kimidir.
azot 78,08%; oksigen 20,94%, arqon 0,93%, karbon 0,03%, digər təsirsiz
qazlar 0,02%. Havnatda geniş yayılmış hidrogen və heliqğ yer atmosferindən
sərbəst halda çox azdır (0,0015% - dən az). Ona görə də yer atmosferi geokimyəvi
anomaliyadır.
Geoloji inkişaf tarixinin başlanğıcında yer onu günəş küləyindən, təcrid edən
maqnitosfer sayəsində özünün karbon atmosferin yaratmışdır.
O vaxt intensiv vulkanizm və orogenik zamanı yerin daxilində külli miqdarda
karbon qazı ayrılmışdır sonradan həyat həmin atmosfer şəraitində yaranmışdır. İlk
canlılar, karbon qazı qəbul edən bitki mənşəli orqanizmlər olmuşdur. Həyat inkişaf

Melikov Behruz

etdikcə atmosferdə qaz tərkibi dəyişmiş, oksigenin və azotun miqdarı kəskin
artmışdır. Fərz olunur ki, Devondan başlayaraq müasir oksigen atmosferi tam
formalaşmışdır. Atmosferdə təqribən 1015 ton oksigen vardır. Canlı maddə vasitəsi
ilə də o qədər oksigen mübadilədə iştirak edir.
Fotosintez prosesi atmosferin qaz tərkibi tənzimləyir. Atmosferdə oksigen
ozon şəklində də olur. O, oksigen mollekullarının ultra bənövşəyi şüalar və elektrik
yükləri ilə atomlara parçalanmasından əmələ gəlir. Ozon davamsız və qü rətli
oksidləşdiricidir. yer səthi yaxılığında ozon çox az olur. Yağıntılı havada sonra
ozonun miqdarı artır əsas kütləsi 10km-lə 6-km arasındadır.
22-25km arasında ozon ekranı əmələ gəlir. O, günəşdən gələn ifrat dərəcədə
çox ultrabənövşəyi, şüalar udaraq canlıları şüalanmadan qoruyur. Azot yayılmasına
görə günəş sistemində H, H2 və azotdan sonra 4-cü elementdir. Əsas kütləsi
(4*1015 ton) atmosferdə sərbəst haldadır. Öz adına baxmayaraq (azot cansız
deməkdir) azot bigen elementdir. O, zülaların və nüklein turşularının tərkibinə
daxildir. Yer atmosferinin hakim elementidir.Karbon qazı yer atmosferinə vulkan
püskürmələri nəticəsində daxil olur. Bitki fotosintezi və heyvanlarının tənəffüzü
atmosferdə oksigenlə karbonun müvazinətini saxlayır. Son illərdə sənayenin sürətli
inkişafı nəticəsində karbon qazının miqdarı durmadan artır. Alt atmosferdə havanın
vacib tərkib hissəsi sudur. Bütün atmosfer suyunun 90%-i troposferin 5 km,
qalınlığa malik olan alt qatında toplanıb. Yer atmosferinə ilkin su vulkan
püskürmələri nəticəsində lavanın tərkibindən eyrılmaqla daxil olub. Atmosferdə
həmçinin külli miqdarda mineral toz, yanma məhsulları, bitki toxumu toz dəmir
duzu zərrəcikləri və vardır. Hesablanmışdır ki, yer atmosferinə il ərzində 1000t-na
qədər kosmik toz daxil olur. Havadan asılı və ziyyətdə olan zərrəciklər atmosfer
ayrazolları adlanır. Sənayeləşdirmə nəticəsində onların miqdarı kəsgin artmışdır.
Müəyyən edjilmişdir ki, atmosfer yer səthindən 30-100km yüksəkliyə qədər öz qaz
tərkibini sabit saxlayır. Onun bu hissəsi homosfer (yunanca eyni) adlanır. Ondan
yuxarıda olan qat isə heterosfer (yunanca – müxtəlif) adlanır.
Yer atmosferinin yüksəklikdən asılı olaraq fiziki xüsusiyyətlərinin qaz
tərkibinin dəyişilmə xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onun tərkibində aşağıdakı
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təbəqələr ayrılır.
1. Troposfer – alt sərhəddi yer səthidir. Ekvatorial enlikdə qalınlığı 17km
mülayim enlikdə 11km, qütb ətrafı ərazidə 8km-dir (orta qalınlığı 11km-dir).
Burada bütün atmosfer havasının 80%-i, su buxarının isə 90-95% cəmlənmişdir.
Troposferdə havanın qızması yer səthinin təsiri ilə olur Günəşdən aldığı istilik
hesabına qızan ykr səthinə toxunan troposfer havası konvektiv qarısma yolu ilə
istiliyi yuxarı qatlara keçirdiyi üçün, burada temperaturun səthdən uzaqlaşdıqca hər
100m-də 0,6° aşağı düşməsi müşahidə edilir. Bu hadisəyə havanın temperaturunun
aerotermik dəyililməsi deyilir. Bu xüsusiyyət troposferdə havanın həm şaquli
(konvektiv) və həm də üfuqi istiqamətdə bütün enliklər boyunca qarışmasına şərait
yaradır. Yer səthinin orta illik temperaturunun dəniz səviyyəsində 14-15° olmasını
qəbul etsək, onda troposferin üst sərhəddində havanın temperaturunun ekvatorda
70°, orta enliklərdə – 55-60°, qütblər üzərində isə 40-43°-yə enməsi aydın olar.
Troposferdə havanın üfuqi və şaquli qarı massı meteroloji hadisələrin və
havanın bərqərar olmasına şərait yaradır. Troposferin yer səthi ilə ən çox əlaqədə
olan, təqribən 1000m hündürlüyədən hissəsinə surtünmə layı deyilir. Meteroloji və
aerotermik qradiyent göstəricisinə görə sürtünmə layı troposferin üst hissəsindən
xeyli fərqlidir.
Troposferin üst sərhədində, onunla stratosfer arasında 1-2km qalınlığa malik
olan hissəsi tropopauza adlanan keçid təbəqəsi yerləşmişdir. Tropopauza
stratosferlə troposfer arasındakı hava mübadiləsində iştirak etməklə yanası, hər iki
laya oxşar xüsusiyyətlərin olması ilə fərqlənir.
Stratosfer Yuxarı sərhəddi 55 km-dən Keçik 20km-dən başlayaraq stratosfer
havanın temperaturu yüksəklikdən asılı olaraq artmağa başlayır. Çünki havaya yer
səthindən istilik çatmır. Onlar istiliyi günəş sualarından alır əgər 20km yüksəklikdə
stratosfer havasının temperaturu -60-701-yə bərabərdirsə, 55km yüksəklikdə o, 0°yə bərabərdir. Stratosfer daxilində ozon ekranı yerləşmişdir. O, yer səthindəki
canlıları Günəşin məhvedici sualarından qoruyur. Stratosfer daxilində hava çox
seyrəkdir. Orada buz kristallarından ibarət olan gümsu buludların mövcudluğu
məlumdur stratosferlə mezosfer arasında stratopauza keçid qatı yerləşmr.
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Mezosfer, Yuxarı sərhəddi 80km-dən keçir. Burada yenidən havanın
temperaturunun -90°C-yə düşməsi müşahidə edilir. Atmosferın 80-90km
hündürlüyündə mezopauza Qatı yerləşir. Bu da sabit və alçaq temperaturu ilə
fərqlənir (-180°S-yə dən).
Termosfer:

800-1000km-dək

yüksəklikdə

yerləşir.

Burada

havanın

temperaturunun kəskin artması müşahidə olunur 150 km yüksəklikdə temperatur
220°C, 600km yüksəklikdə isə 1000°C-dən artıq olur. Burada 80-400km daxilində
yer səthini rentgen sualarından qoruyan ionosfer təbəqəsi yerləşmişdir.
1000 km-dən yuxarıda isə ekzosfer yerləşmişdir. Burada hava demək olar ki,
yoxdur. Ekzosfer daxilində mövcüd olan elementar yüklü hissəciklər – elektronlar,
planetlar, neytronlar. II kosmik sürət alaraq (11,2km/san) yer atmosferini tərk
edirlər yəni burada yerlə açıq kosmos arasında maddələr və enerji mübadiləsi baş
verir.
Yerin cazibə qüvvəsini dəf edən. H molekulları yer ətrafında 20000km
yüksəkliyədən olan hissədə tac əmələ gətirirlər.
Atmosfer tərkibi və quruluşu haqqındakı biliklərimizi ümumiləşdirərək
aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar.
1. Atmosfer yer səthinin bütün təbəqələri ilə birlikdə inkişaf edir.
2. Bitkilər və heyvanlar fotosintez və tənəffuz üçün atmosfer havasından
istifadə edərək onu yaradıblar. Yəni atmosfer qazları biogen mənşəlidir.
3. Biosfer atmosferdəki maqnitosfer, ionosfer və ozon gkranı vasitəsi ilə
kosmosdan təcrid olunmuşdur.
4. Coğrafi təbəqənin yəni biosferin üst fərhəddi təqribən 20 km yüksəklikdən
yəni ozon ekranının altından keçir.
5. Atmosfer qazları yuxarı təbəqədə yeri tərk edir. Yerin təki isə mantiyanın
siliyasası nəticəsində atmosferə küllü miqdarda hava verir. Yer nəticədə il ərzində
təqribən 1 mln qaz atmosfer daxil olur..
Günəş radiasiyası.
Yerə gəlib çatan bütün günəş materiyasının və enerjisinin məcmusuna günəş
radiasiyası deyilir. O 2 hissədən ibarətdir:
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1. istilik radiasiyası
2. işıq radiasiyası
Günəşdə baş verən nüvə reaksiyaları nəticəsində istilik enerjisi şüa enerjisinə
keçir. Yer səthinə ölüsən günəş şuaları yenidən istilik enerjisinə çevrilir. Beləliklə
günəş radiasiyası yerə istilik və işıq gətirir. Günəş şuaları müxtəlif dalğa
uzunluğuna malik günəş spektrini yaradır. O
ultrabənövsəyi (dalğa uzunluqları 0,17mkm-0,35 m km) görünən (0,36-0.75)
və infra-qırmızı (0,76m km – 4 m km) diapazonlarına (zonalarına) bölünür.
Günəş radiasiyası yer atmosferini keçərkən xeyli dəyişir və zəyləyir. Yer
atmosferinə qədər olan günəş radiasiyası günəş sabiti adlanır.
Yer atmosferindən kənarda günəş şualarına perpendikulyar yerləşmiş sahəsi 1
sm2-ə bərabər olan müstəvi səthinə 1 dəqiqə ərzində düşən günəş radiasiyası
(1.94kal/ sm2 dəq) günəş sabiti adlanır. Günəş sabiti öz adının ziddinə olaraq sabit
qalmır. O, daim dəyişir. Troposferin hər km2 –i ildə orta hesabla 2,6 *10

5

kal

miqdarda istilik alır ki, bu da 400000 t Daş kömürün yanarkən verdiyi istiliyə
bərabərdir. Bütün yer il ərzində 1.37*10 24-kal istilik alır.
Atmosferə daxil olana qədər günəş radiasiyasının paylanmasına solyar iqlimi
deyilir. Yerin fırlanma axının meyilliyi və illik hərəkəti onun günəş tərəfindən
qeyri bərabər şualanmasına səbəb olur.
Bildiyimiz kimi sentyabrdan marta qədər cənub yarımkürəsi, martdan
sentyabra kimi isə Şimal yarımkürəsi daha çox günəş şuası qəbul edir. Buludsuz
səmada atmosferdən keçən günəş şuaları düz günəş radiasiyası adlanır.
Atmosferdəki qaz mollekuları və ayrozolların təması nəticəsində səpələnən
günəş radiasiyası yaranır. Beləliklə Yer səthinə duz və səpələnmiş radiasiyalar
daxil olur. Bunların məcmunsu ümumi radiasiyanı əmələ gətirir ki, bu da
troposferin istilik rejimini müəyyən edir. Atmosfer günəş radiasiyasının 1 hissəsini
udaraq və səpələryərək onu xeyli zəylədir. Zəyləmə kəmiyyəti səf faflıq
əmsalından asılıdır. Bu əmsal yer səthinə nə qədər günəş radiasiyası çatdığını
göstərir. Əgər troposfer yalnız qazlardan ibarət olsaydı səffaflıq əmsalı 0,9-a
bərabər olardı və troposfer yerə gələn günəş radiasiyasının 90%-ni yer səthinə
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buraxardı. Lakin havada həmişə müxtəlif qarışıqluqlar olduğundan orada səffaflıq
əmsalı 0,7-0,8 – ə bərabərdir. Yer səthi vahidənə ölüşən şua enerjisinin miqdarı
coğrafi enlikdən asılıdır. Buludluluq onu azaldır. Ən çox günəş enerjisi tropik
enliklər alır (200-220 kkal/ sm2 ). Ekvatorda buludluluq bu kəmiyyəti azaldır (100140 kkal/ sm2 ), qütb, qütbətrafı zonada (60 kkal/ sm2) çox olmur.
Onun miqdarı fəsillərdən asılı olaraq dəyişil. Ümumi günəş radiasiyası torpaq
və su sahələri tərəfindən qismən udulur və istiliyə çevrilir. Bu istiliyin xeyli hissəsi
su hövzələrində buxarlanmaya səbəb olur. Bir hissəsi isə atmosferə və su səthiniz
əks etdirdiyi radiasiyaya əks olunan radiasiya və ya albedo deyilir. O, günəş
şualarının düşmə bucağından, səth örtüyündən asılıdır. Mütləq qara cisimlər bütün
radiasiyanı udur. Belə ərazilərdə albedo kiçik olur Mütləq ağ cisimlər, xüsusilə tətə
yağmış qar isə günəş radiasiyasını demək olar ki, tamamilə əks etdirir (100%).
Güzgü səthində isə günəş şualarının əks olunma kəmiyyəti günəş şualarının düşmə
bucağından asılıdır və Q 2%-lə 90% arasında dəyişir.
Udulan radiasiya əsas iqlim əmələ gətirən amildir. Yer səshi tərəfindən
qızdırılan atmosfer havası özü istilik verir. Onun bir hissəsi yer səshi tərəfindən
qızdıran şualanmasına qarşı gəlir. Bu müqabit şualanma adlanır. Yer səhinin
məxsun şualandırmasının kəmiyyəti orta hesabla 0,6 kal/ sm2 dəq olan zaman
məqbul şualanma 0,2 kal/ sm2 dəq olur.
məxsun şualanması ilə atmosferin məqbul şualanması arasında fərq effektiv
şualanma adlanır. Əraziyə daxil olan kütlələrinin təsiri hətiləsində yüksəklikdən
asılı olaraq havanın temperaturunun artması inversiya hadisəsi baş verir onun
aşağıdakı növləri vardır.
I) Adiabatik inversiya – yüksəklikdən enən hava kütləsinin sıx hava kütləsinə
sürtünməsi nəticəsində qızması hadisəsidir.
II) Radiasiya inversiya – günəş batdıqdarı sonra əvvəlcə yer səthi soyuyur,
atmosferin yuxarı hissəsi isə soyumağa macal tapmır.
III) Oroqrafik inversiya – Dərələrdə ağır soyuq havanın aşağı enməsi
nəticəsində isti havanın yuxarı qalxması nətiicəsində olur.
Advektiv inversiya – isti hava soyuq əraziyə daxil olarkən soyuq səth ilə
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təmasda olan alt hissə soyuyur üst hissə isə isti qalır. Yer səthinin aldığı istilik
daima dəyişirlir, atmosfer və rosfer tərəfindən yenidən paylandırılır. istilik əsasən
buxarlanmaya, atmosferələ turbulend istilik mübadiləsinə və ayrı-ayrılıqda
götürülmüş akvatoriya və ərazilərdə hidrosfer və atmosfer sirkulyasiyasına səbəb
olur istiliyin çox hissəsi okean və materiklərdən suyun buraxarlanmasına sərf
olunr. Bütün planetdə günəş radiasiyasının 80%- buxarlanmaya, 20%-isə turbulend
istilik mübadiləsinə sərf olunur. Suy un buxarlanmasına sərf olunan istilik buxarı
kondensasiyasısı zamanı gizli buxar əmələ gəlmə şəraitində istiliyə keçir.
Buxarlanan su vahidinə sərf olunan istiliyik miqdarına gizdi buxar əmələ gəlmə
istiliyi deyilir. Bu proses havanın qızmasında və hava kütlələrinin hərəkətində
başlıca rol oynayır.
Radiasiya istiliyi atmosferə həm də havanın turbulent istilik mübadiləsi
vasitəsmi ilə də daxil olur.
Yer kürəsinin istilik balansı aşağıdakı sturla hesablanır.
Q=LE+P+A
Burada: Q – istilik balansı
LE – buxarlanmaya istilik sərfi
L – gizli buxarlanma istiliyi
E – buxarlanma
P – yer səthi ilə atmosfer arasındaki turbulent istilik mübadiləsi
A – istiliyin torpaq və yaxud su hövzəsinin dərin qatlarına ötürülməndir.
Əgər coğrafi təbəqədən istilik rejimi yalnız günəş radiasiyasının paylanması
ilə müəyyən edilsəydi və bu radiasiya atmosfer və hidrosfer vaistəsilə
yayılmasaydı onda ekvatorda havanın orta illik temperaturu 39°C, qutblərdə isə
44°C olurdu. Bu halda artıq 50şm və cən enliklərindən başlayaraq daimi donuşluq
yaranardı. Bildiyimiz kimi həqiqətdə ekvatorda orta illik temperatur 260°C, şimal
qütbündə isə -2-°C-dir. İqlim xəritələrində istiliyin paylanması izotermlər vaistəsi
ilə göstərilir. Bu zaman əksər hallarda yanvar və iyul izotermlərindən istifadə
olunur. Yer kürəsində Ən yüksək orta çoxillik temperatur (+27°C) ekvatorda deyil,
10 sm enliyində müşahidə dunur ki, bunada termik ekvator deyilir. Bütün yer
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kürəsi üçün səthdən 2 m yüksəklikdə orta illik temperatur 14°C –dir. (Cənub
yarımkürəsində 13,39° şimal yarımkürəsində 15,2°C).
Yer kürəsində istiliyin paylanmasındakı əsas qanunauyğunluq yəni onun
zonallığı istilik və ya temperatur qurşaqlarını ayırmağa imkan verir.
1. İsti qurşaq (30° şm və cən enlikləri arasında) – 20°C orta ildlik izotermii
ilə əhatələnir.
2. Mülayim qurşaqlar . Ən isti ayın 10°C izotremləri ilə əhatə olunur.
3. Soyuq qurşaqlar. Onların qütb sərhədləri Ən isti ayın 0°C izotermləri təşkil
edir. Tundra zonasına uyğun gəlir.
4. Qütbətrafı daimi şaxta qurşaqları. İstənilən ayrı temperaturunun )°C – dən
aşağı olduğu əraziləri əhatə edir.

