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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənməsi. Son illərdə iqlimin
öyrənilməsinə yönəlmiş tədqiqatlar böyük maraq doğurur. Bu, Yer
kürəsində iqlimin qlobal istiləşməsindən tutmuş, yeni buzlaq
dövrünün başlanmasına qədər, həyəcan doğuran müxtəlif ziddiyyətli
proqnozların geniş yayılması ilə əlaqədardır. Məlumdur ki,
atmosferdə CO2 -nin miqdarının 0,1%-ə qədər artması orta qlobal
temperaturu 50C yüksəldir. Bununla belə, CO2 konsentrasiyasının
dəyişməsinin iqlimə təsiri məsələlərinə digər təbii amillərlə birlikdə
baxılmalıdır.1 Belə olan halda, paleocoğrafi tədqiqatların nəticələrinə
əsaslanaraq, keçmişdə mövcud olmuş şəraitdə oxşarlığının iqlim
şəraitinin gələcəkdə yarana biləcək etibarlı şəkildə modelləşdirilməsi
mümkündür (paleoiqlim analoqları metodu).
Müasir təbii şəraiti, o cümlədən iqlimi öyrənmək üçün onun
keçmişdəki dinamikasını bilmək olduqca vacibdir. Belə ki, müasir
relyefin, hidroqrafik şəbəkənin, fauna və floranın, həmçinin ilkin
insan cəmiyyətlərinin formalaşması məhz Eopleystosen və
Pleystosendə baş verdiyindən bu dövrün paleoiqliminin tədqiqi
mühüm aktuallıq kəsb edir.
Azərbaycanda Eopleystosen və Pleystosen çöküntülərinin hələ
çoxdan intensiv öyrənilmə obyekti olmasına baxmayaraq,
Pleystosenin əsasən ayrı-ayrı mərhələlərinin mövcud olduğu kəsilişlər
üzrə, həmin zaman intervalı üçün iqlimin dinamikası haqqında
məlumatlar əldə edilmişdir. Bu səbəbdən Eopleystosen və
Pleystosenin palinostratiqrafik bölgüsü və kəsilişlərin korrelyasiyası
çox vaxt problemli xarakter daşıyır və onların paleoqrafik salnaməsi
indiyə qədər tamamlanmamışdır. Azərbaycan ərazisində Eopleystosen
və Pleystosenin paleocoğrafiyası, o cümlədən iqlimi haqqında olan bu
kimi elmi boşluqların olması, onların tədqiqinin aktuallığını xeyli
artırır.
Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi
Azərbaycanda Eopleystosen və Pleystosen çöküntülərinin litoloji

Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / Ленинград: Гидрометеоиздат.
-1980. -352с.
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tərkibi və paleobotaniki məlumatları əsasında iqlim dəyişmələri və
təbii mühitin ümumi qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsidir.
Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli qarşıya
qoyulmuşdur:
-Paleoiqlim rekonstruksiyalarının metodiki aspektlərini təhlil
etmək və Azərbaycan ərazisi üçün müxtəlif paleoiqlim
indikatorlarının məlumatlılıq dərəcəsini müəyyən etmək;
-Litoloji – mineraloji tədqiqat aparmaq, mineralların dayanıqlıq
əmsallarının kəmiyyətləri nəzərə alınmaqla, maddi tərkibə əsasən
iqlimin keyfiyyət dəyişmələrinin rekonstruksiyasını vermək;
-Litoloji, qranulometrik, karbonat tərkibi və biofossiliyanı
(molyusk faunası, bitki tozcuqları və sporları) nəzərə almaqla,
Eopleystosen və Pleystosenin stratotipik kəsilişlərinin kompleks
səciyyəsini işləyib hazırlamaq;
-Paleofloristik məlumatlardan istifadə etməklə Eopleystosen və
Pleystosenin mühüm kəsilişləri üzrə iqlimin (orta iyul, orta yanvar,
orta illik temperaturu və orta illik yağıntıların miqdarı) əsas kəmiyyət
göstəricilərinin dəyişmələrini müəyyən etmək;
-Paleoiqlimin Eopleystosendə (Abşeron) və Pleystosendə (Bakı,
Xəzər və Xvalın əsrləri üçün) inkişafının tendensiyalarını müəyyən
etmək və regionda iqlim dəyişmələrinin proqnozunu vermək.
Tədqiqat
mənbələri
və
metodları.
Paleoiqlim
rekonstruksiyaları Azərbaycanda palinoloji cəhətdən öyrənilmiş
Eopleystosen və Pleystosen yaşlı çöküntülərin stratotipik
kəsilişlərinə, həmçinin fauna və floranın tapıldığı yerlərin (Siyəzən,
Binəqədi) materiallarına əsasən aparılmışdır. İqlimin keyfiyyətcə
səciyyəsi Eopleystosen və Pleystosenin müəllif tərəfindən tədqiq
edilmiş 17 kəsiliş üzrə litoloji – mineral tərkibə görə verilmişdir.
Tədqiqat işində iqlimin öyrənilməsi üçün Eopleystosen və
Pleystosenin ayrı-ayrı xronoloji kəsimlərinin istinad kəsilişləri üzrə
kompleks yanaşma tətbiq edilmiş və paleoiqlim rekonstruksiyaları
üçün metod seçimində spor-tozcuq spektrlərinin bitki kompleksləri ilə
müasir iqlim səciyyələri arasındakı əlaqə əsas götürülmüşdür. Sportozcuq analizi məlumatlarının statistik işlənilməsi və spor-tozcuq
diaqramlarının qurulmasında Tilia (Grimm E.S.) kompyuter proqramı
tətbiq olunmuşdur.
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İqlimin kəmiyyət xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün
V.A.Klimanovun (1985, 2010) informasiya-statistik, V.P.Qriçukun
(1985) paleofloristik metodlarından və müəllif tərəfindən təklif və
aprobasiya olunmuş spor-tozcuq spektrlərinin cins və növ tərkibinə
görə iqlim parametrlərini müəyyənetmə metodundan –informasiyastatistik (Excel proqramının tətbiqi ilə) istifadə edilmişdir. Bununla
yanaşı, stratiqrafik və kartoqrafik metodlar da tətbiq edilmişdir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
1. İnformasiya-statistik (Excell) hesablamalarının istifadəsi ilə
iqlimin kəmiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi üzrə metodlar
kompleksinin
Eopleystosen
və
Pleystosen
paleoiqliminin
rekonstruksiyası üçün informativ (yararlı) olması;
2. Mineralların maddi tərkibinin dəyişilməsi və möhkəmlik
əmsalının kəmiyyət göstəricilərinə görə Eopleystosen və Pleystosendə
iqlimin ayrılmış on altı əhəmiyyətli tərəddüdünün paleoiqlim
rekonstruksiyasının nəticələri ilə müəyyən korrelyasiya əlaqəsinin
mövcudluğu;
3. Erkən Pleystosenin (Bakı əsri) başlanğıc mərhələsi (Türkan
horizontu) isti və rütubətli şəraitə uyğun gəlir. Pleystosenin erkən
mərhələlərindən daha sonrakı mərhələlərinə qədər əsas
temperaturların azalma tendensiyası daha çox hər növbəti dövrün
əvvəlkinə nisbətən soyuq olduğu buzlaqarası mərhələlərin
temperaturunda özünün aydın göstərir.
4. Son Pleystosenin birinci yarısının isti dövrünün
dinamikasından gələcəkdə istiləşmənin ssenarisi kimi istifadənin
mümkünlüyü;
5. Soyuqlaşma (buzlaşma) əsrlərində iqlimin mənfi qış
temperaturları və nisbətən yüksək rütubətliklə səciyyələnməsi və
Azərbaycanda Pleystosenin məxsusi iqlim ritmləri modelinin, yəni
Eopleystosendən Son Pleystosenə doğru iqlimdə ritmik dəyişmə
tezliklərinin artması, onların dövretmə müddətlərinin qısalması, orta
illik temperaturun azalması və quraqlaşmanın ümumi tendensiyasının
mövcudluğu.
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Tədqiqatın elmi yeniliyi:
- Azərbaycan ərazisi üçün ilk dəfə olaraq iqlimin kəmiyyət
göstəricilərinin palinoloji məlumatlar əsasında müəyyən edilməsi
metodikası təklif edilmiş və aprobasiya olunmuşdur;
- İlk dəfə olaraq, Azərbaycan ərazisində Eopleystosen və
Pleystosen iqliminin dəyişmə dinamikası çöküntülərin maddi,
mineraloji, palinoloji tərkibinə görə maksimal dəqiqliklə
rekonstruksiya edilmişdir;
- Yeni elmi yanaşma əsasında iqlim dəyişmələrinin Abşeron,
Bakı, Xəzər və Erkən Xvalın əsrlərini əhatə edən fasiləsiz qeydiyyatı
əldə edilmişdir. Alınmış yeni paleocoğrafi məlumatlara əsasən Erkən
Pleystosen (Türkan əsri) və sonuncu buzlaqarası (Vürm, Xvalın)
əsrlər üçün paleoiqlim məlumatlarının dəyişilməsinə müəyyən
düzəlişlər edilmişdir;
- Eopleystosen və Pleystosen üçün iqlimin inkişafının məkanzaman qanunauyğunluqlarının tutuşdurulması nəticəsində bu
stratiqrafik bölmələrdə iqlim xarakteristikalarının (orta iyul və orta
illik temperaturların) dəyişilmə amplitudlarının fərqləri müəyyən
edilmişdir;
- Azərbaycanda Eopleystosen və Pleystosenin təbii iqlim
dəyişmələrinin ümumi trendi təyin edilmiş və bir neçə zaman kəsimi
üçün paleoiqlim xəritələri tərtib edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Yerinə yetirilmiş
landşaft-iqlim
reokonstruksiyalarından,
paleocoğrafiya
və
paleoiqlimşünaslıqda, yaxın elm sahələri olan paleolandşaftşünaslıq,
tarixi coğrafiya və ekologiya üzrə tədqiqatlarda, eləcə də Dördüncü
dövrün çöküntülərinin korrelyasiyası üçün istifadə edilə bilər.
Paleoiqlimin alınmış kəmiyyət xarakteristikaları arxeoloji
tədqiqatlarda, o cümlədən respublika ərazisində məskunlaşan qədim
insanların yaşadığı təbii şəraitin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Pleystosendə baş vermiş iqlim dəyişmələrindən təbiətin
mühafizəsi və təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi üzrə tədbirlərin
hazırlanması, iqlim dəyişkənlikləri proqnozunun tərtib edilməsi və
gələcəkdə ehtimal edilən vəziyyətlərin modelləşdirilməsi zamanı
istifadə edilə bilər.
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Son Pleystosenin isti dövrləri haqqında məlumatlar gələcəkdə
iqlimin antropogen istiləşməsinin, soyuqlaşma haqqında məlumatlar
isə iqlimin təbii soyuqlaşmasının mümkün ssenariləri ola bilər.
Aprobasiya. Dissertasiya işinin əsas nəticələri və müddəaları
aşağıdakı elmi konfranslarda məruzə edilmişdir: “Elmin müasir
nailiyyətləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransın
materialları (Bakı, 2014); Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX
Respublika Elmi Konfransının materialları (Bakı, 2015); “Ali təhsilin
keyfiyyətinin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının
materialları (Lənkəran, 2016); Ümummilli lider H.Əliyevin anadan
olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Qlobal iqtisadi şərait və
Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi” mövzusunda Respublika
elmi-praktik konfransının materialları (Bakı, 2017); “Сборник статей
по итогам Международной научно-практической конференции Синтез науки и общества в решении глобальных проблем
современности” (Уфа, 2017), “The 1st International Conference on
Air-Land-Sea Interaction” (Baku, 2019).
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. İş AMEA
akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Paleocoğrafiya”
şöbəsində yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiya işinin strukturu. Dissertasiya giriş, beş fəsil,
nəticə, o cümlədən 12 cədvəl, 43 şəkil, 151 kompyuter səhifəsindən
və 142 adda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Cədvəlsiz, qrafiksiz, şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız dissertasiya işi
201458 işarədən ibarətdir. Giriş – 9 səhifə, I fəsil – 24 səhifə, II fəsil
– 25 səhifə, III fəsil – 34 səhifə, IV fəsil -32 səhifə, V fəsil- 13
səhifə, nəticə - 1 səhifə, istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı isə - 12
səhifədir.
TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı, məqsəd və vəzifələri, tədqiqat
metodları tədqiqatın obyekti və predmeti, elmi yenilikləri, praktiki
əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir.
Dissertasiyanın birinci fəsli «Geoxronologiya, təbiətin
formalaşma tarixi və Azərbaycanın Eopleystosen və Pleystosen
paleoiqliminin öyrənilmə vəziyyəti»nə həsr edilmişdir. Hazırda
7

Geoloji Elmlərin Beynəlxalq İttifaqının İcraiyyə Komitəsi tərəfindən
Dördüncü dövrün yeni qəbul edilmiş Ümumi Stratiqrafik Cədvəlində
Dördüncü dövrü 2 hissəyə ayırırlar: Pleystosen və Holosen.
Pleystosen 2 yarım hissəyə - Eopleystosen və Neopleystosenə
bölünür, onları da öz növbəsində alt, orta və üst olmaqla 3 hissəyə
ayırırlar.
Əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan ərazisində paleoiqlim şəraitinin
öyrənilməsi ayrıca, hər hansı bir xüsusi tədqiqatın predmeti
olmamışdır. İqlim dəyişmələrinin kəmiyyət göstəriciləri haqqında
məlumatlar aparılan digər tədqiqatlar nəticəsində əldə olunurdu.
Bununla belə, indiyə qədər aparılmış paleocoğrafi tədqiqatlar iqlim
dəyişmələrinin öyrənilməsində böyük elmi əhəmiyyətə malikdir.
XX əsrin 20-30-cu illərindən sonra A.L.Reynqard,
V.P.Renqarten, S.A.Kovalevski, B.A.Budaqov, B.A.Antonov,
M.A.Müseyibov, N.Ş.Şirinov, M.A.Abbasov, İ.E.Mərdanov və
R.Y.Quliyevin elmi işlərində buzlaşma miqyasının müəyyən edilməsi
məqsədilə buzlaq çöküntülərinin tədqiqinə xüsusi diqqət verilmişdir.
Paleoiqlim sahəsində məxsusi tədqiqatlar R.H.Sultanovun,
Ə.V.Məmmədovun,
B.C.Ələsgərovun,
S.S.Vəliyevin
və
Y.N.Tağıyevanın işlərində müəyyən qədər öz əksini tapmışdır.2
Çoxlu sayda tədqiqatlara baxmayaraq, bir çox iqlim
interpretasiyalarının dəqiq stratiqrafik bağlantısı yoxdur, bəziləri isə
fauna tərkibinə görə xarakterizə edilməmişdir. Azərbaycanın iqlim
tarixində Pleystosenin bəzi məqamları indiyə qədər öyrənilməmiş
qalsa da, əldə edilmiş paleontoloji və paleocoğrafi materiallar yüksək
elmi dəyərə və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Bununla belə, elmin
sürətli inkişafı, yeni-yeni tədqiqat metodlarının aşkar edilməsi, faktiki
material
bazasının
zənginləşməsi
toplanmış
məlumatların
mumiləşməsini və köhnə təsəvvürlərə yenidən baxılmasını zəruri edir.
Dissertasiyanın ikinci fəsli «Paleoiqlimlərin bərpa edilməsi
metodlarına» həsr edilmişdir. Azərbaycan ərazisində Eopleystosen
və Pleystosen iqliminin və landşaftlarının yenidən bərpasında
paleontoloji və radiometrik yaşı öyrənilmiş, qazıntı halında tapılmış
üzvü qalıqlarla zəngin dəniz və kontinental çöküntülərin tədqiqində
Мамедов А.В., Алескеров Б.Д. Плейстоцен Азербайджана / -Баку: NaftaPress. -2002. -190 с
2
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kompleks metodlardan istifadə edilmişdir. Eopleystosen və
Pleystosenin əsas iqlim ritmlərini aşkar etmək üçün çöküntülərin
maddi və mineraloji tərkibi, flora və fauna qalıqları, dəniz
molyuskalarına aid çanaqların maqneziumluluğu öyrənilmişdir.
Mahiyyətcə paleoiqlim rekonstruksiyalarını 2 kateqoriyaya
ayırmaq olar:
1. Müasir iqlim şəraiti əsas götürülməklə, tədqiqat rayonu
iqliminin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi (soyuq, isti, quru, rütubətli)
və alınan nəticələrin tədqiqat ərazisinin hazırki vəziyyəti ilə müqayisə
olunması;
2. İqlim elementlərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi (orta
yanvar və iyul, orta illik temperatur göstəriciləri, orta illik yağıntılar).
Çöküntülərin maddi tərkibi, əsas etibarıilə də mineral kütlənin
dayanıqlıq əmsalına görə, təsvir edilən stratiqrafik bölmələrin
çöküntü kəsilişlərində isti və soyuq dövrlərə uyğun olan təbəqələr və
horizontlar ayrılmışdır, yəni iqlimin keyfiyyət xarakteristikaları əldə
edilmişdir.
Eopleystosen
və
Pleystosen
iqliminin
kəmiyyət
xarakteristikasını müəyyən etmək üçün adətən, subfosil spor-tozcuq
spektrlərlə (STS) müasir iqlim şəraiti arasındakı riyazi əlaqə
araşdırılır. Bu əlaqəni aşkar etmək üçün U.Puzaçenko və
V.Klimanovun informasiya-məntiqi təhlilindən istifadə olunubdur.
Riyazi emala aşağıdakı ağac növlərinin: palıd, cökə, fıstıq,
vələs, qarağat, qızılağac, tozağacı, söyüd, qaraşam, sidr, kiçik sidr
kolu, ağ şam ağacları, küknar, şam, həmçinin enliyarpaq ağac
növlərinin toplam (palıd+vələs+qarağac) tozcuqları daxil edilmişdir.
Alınmış kəmiyyət hesablamaları tozcuqların tərkibinin kəmiyyət və
keyfiyyətcə iqlim şəraiti və bitki örtüyündən asılı olmasına dair bir
çox müəlliflərin kəmiyyət göstəricilərini təsdiq edir.
Tədqiqat işində iqlimin xarakteristikası üçün orta illik, orta iyul
və yanvar temperaturları, habelə orta illik yağıntı kimi ənənəvi iqlim
göstəriciləri götürülmüşdür. Bizim təklif etdiyimiz üsulda ərazilərdən
götürülmüş kəsiliş nümunələrindən əldə olunmuş müxtəlif bitkilərə
aid spor və tozcuqların miqdarı paleoiqlimin təyini üçün əsas şərt
sayılır. Hər bitki özünəməxsus, müəyyən geoloji dövr ərzində
dəyişməyən, spor və tozcuqların daşıyıcısıdır, onlar eyni şəraitdə
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formalaşır və vegetasiya dövrünü başa vururlar. Aldığımız iqlim
parametrlərinin nəticələri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir (Cədvəl
1).
Cədvəl 1.
Mişovdağ kəsilişinin iqlim parametlərinin müqayisəsi
Mişovdağ
kəsilişi
üzrə nüm.
№
9

20

23

26

Orta qiymətin yenidən qurulması
Temperaturlar оС
Yağıntılar Tədqiqat üsulları
(mm)
yanvar
iyul
(-1)-(-6)
> (-5)
(-9)
1-3
(-5) – (-8)
(-8)
(-8) – (-11)
(-6)
0
(-9)

16 - 20
18 - 20
17 - 18
22 - 23
20 - 22
18 - 19
18 - 22
19 - 20
20 - 22
18-19

700 - 900
> 800
1100-1200
900-1000
600 - 800
1200-1300
800 - 1000
1400-1500
800 - 900
1100-1200

Arealoqramm
Klimanov V.А.
Excel
Arealoqramm
Klimanov V.А.
Excel
Arealoqramm
Klimanov V.А.
Excel
Arealoqramm
Klimanov V.А.
Excel

Mişovdağ kəsilişində həmin nümunələrin arealoqram üsulu ilə
V.P.Qriçukun,
V.Klimanovun
üsulundan
istifadə
edən
Ə.V.Məmmədovun və bizim tərəfimizdən (İnformasiya-statistik)
Excel adlandırılaraq istifadə edilən üsulla tədqiqinin müqayisəli
nəticələri göstərilmişdir. Hər üç üsul üçün ən yüksək korrelyasiya orta
iyul, sonra orta yanvar temperatur göstəriciləri arasında müşahidə
olunur (cədvəldə kənaraçıxmalar kursivlə göstərilmişdir). Orta illik
yağıntı miqdarının riyazi-statistik üsulla müəyyən edilmiş yüksək
göstəriciləri hər bitki növü üçün yolverilən həddən artıq yağıntı ilə
izah edilə bilər. Eksperimental paleoiqlim sahəsindəki sonrakı
uğurlar yeni faktiki materialların toplanması və onların kəmiyyət
qiymətləndirilməsi metodikasının gələcək inkişafı ilə bağlı olacaqdır.
Dissertasiya işinin III fəsli “Azərbaycanın Eopleystosen və
Pleystosen çöküntülərinin maddi tərkibi iqlimin keyfiyyət
dəyişikliyinin əsası kimi” adlanır. Azərbaycanın müxtəlif fizikicoğrafi ərazilərində yerləşmiş və yarandığı dövrlərin iqliminin
10

müəyyən izlərini özündə saxlamış 17 kəsiliş üzrə analizlərin
nəticələrindən istifadə edilmişdir (Şəkil 1). Çöküntülərin maddi
tərkibi onların formalaşması zamanı mövcud olmuş iqlim şəraiti ilə
sıx bağlıdır. İqlimin dəyişməsilə aşınmanın intensivliyi və xarakteri,
aşınma məhsullarının daşınması və akkumulyasiyası və deməli,
formalaşan çöküntülərin maddi tərkibi də dəyişir.

Şəkil 1. Kəsilişlərin yerləşdiyi məntəqələr
Tədqiqat zamanı Azərbaycanın Eopleystosen və Pleystosen
iqliminin keyfiyyət xarakteristikasının alınması məqsədilə həmin
dövrün stratiqrafik bölmələrinin maksimal miqdarına malik, imkan
daxilində mütləq yaşı təyin edilmiş, daha dolğun və qalın kəsilişlər
tədqiqat işinə cəlb olunmuşdur.
Azərbaycanın Eopleystosen və Pleystosen çöküntülərinin maddi
tərkibinin dəyişməsi həmin dövrlər boyunca iqlimin biri-birinə yaxın
və əhəmiyyətli tərəddüdlərini göstərir. İqlimin keyfiyyət
dəyişkənliyinin
ümumiləşdirilmiş
sxeminə
uyğun
olaraq,
mineralların kəmiyyət göstəricilərinin möhkəmlik əmsalı (m.ə.)
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nəzərə alınmaqla, kimyəvi və litoloji-mineraloji tərkibin əsasında
cəmi 8 nisbətən isti və 8 nisbətən soyuq dövr ayrılır (Şəkil 2).

Şəkil 2. İqlimin keyfiyyət dəyişikliyini xarakterizə edən ümumi sxem.
Son Eopleystosendə mülayim və rütubətli mərhələ ayrılır ki,
burada süxurların (m.ə.) 2,6-5,2 arasında tərəddüd edir.
Eopleystosenin axırında onu soyuq və quru iqlim şəraiti (m.ə. 0,352,0) əvəz edir və Eopleystosendən (Son Abşeron) Erkən Pleystosenə
(Neopleystosenə) keçid (Türkan əsri) mülayim və rütubətli şəraitlə
səciyyələnir (m.ə. 2,6-5,2, Azıx üçün – 4,2).
Erkən Pleystosenin (Bakı çöküntüləri) kompleks litolojimineraloji analizi bu vaxt ərzində Azərbaycan ərazisində iqlim
şəraitinin altı dəfə dəyişdiyini göstərir. Erkən Bakı əsrinin
başlanğıcında iqlimin kəskin soyuqlaşması (buzlaşma) baş verir və
Son Bakı əsrinin axırında yenidən iqlimin istiləşməsi və
rütubətləşməsi qeyd edilir.
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Orta Pleystosendə (Erkən Xəzər) bir neçə dəfə nisbətən soyuqquraq və isti-nisbətən rütubətli iqlim şəraitləri növbələşmişdir ki,
həmin dövrdə süxurların m.ə. 0,98-1,3-2,8 arasında tərəddüd edirdi.
İsti buzlaqarası dövrdə Azərbaycanın ərazisində çöküntülər
davamlı minerallarla zəngin olmuş, quraqlıq ərazilərdə isə gips
təbəqələri, karbonatlı qatlar
formalaşırdı. Soyuq buzlaşma
epoxalarında davamsız mineralların rolu artır.
Son Pleystosendə (Erkən Xvalın) yenidən soyuqlaşma müşahidə
olunur (m.ə. 4,9-a qədər) və soyuq mülayim rütubətli iqlim şəraiti,
Şərqi Avropa (Rus) düzənliklərindəki Valday buzlaşmasına (Vürm)
uyğun olan soyuq, daha çox quraq və kontinental şəraitlə əvəz olunur.
Son Pleystosenin ən isti iqlim şəraiti Erkən Xəzər horizontunun
formalaşdığı dövrdə mövcud olmuşdu ki, bu da mütləq yaşa görə,
Şərqi Avropa (Rus) düzənliyinin Mikulin buzlaqarası dövrünə uyğun
gəlirdi.
Dissertasiya işinin IV fəsli “Eopleystosen və Pleystosendə
Azərbaycanın iqlim şəraiti”nə həsr edilmişdir. Təqdim olunan işdə
qazıntı bitki qalıqları – makroflora (yarpaq izləri) və mikrоflora
(tozcuq və sporlar) üzrə məlumatlar paleoiqlim interpretasiyasının
əsası kimi götürülmüşdür. Bitki örtüyü landşaftın və onun əsas
komponenti olan iqlimin güzgüsüdür və bu baxımdan hər bir geoloji
epoxa, nəticə etibarı ilə iqlimlə formalaşan müəyyən flora
müxtəlifliyi ilə səciyyələnir.
Hazırda Azərbaycan ərazisində bütün Pleystoseni eyni zamanda
tam əhatə edən kompleks şəkildə öyrənilmiş stratotipik kəsilişlər
mövcud deyildir. Bununla belə, Bakı dağı mərtəbəsi, Mişovdağ,
Qaraca, Azıx kəsilişləri Eopleystosen və Pleystosen çöküntülərini
xarakterizə edən daha dolğun kəsilişlər hesab edilir. Lakin bu
kəsilişlərdəki layların heç də hamısı palinoloji cəhətdən yaxşı
öyrənilməmişdir. Bütün bunlar Eopleystosen və Pleystosendə
landşaft-iqlim dəyişmələrinin fasiləsiz gedişini təsəvvür etməyi, eləcə
də qədim iqlimin keyfiyyət və kəmiyyətcə səciyyələndirilməsini xeyli
çətinləşdirir. Bununla əlaqədar, tədqiqat işində, öyrənilmiş əsas
palinoloji kəsilişlərdən başqa, respublikanın müxtəlif ərazilərində
yerləşmiş eyni yaşlı kəsilişlərin məlumatlarından da istifadə
edilmişdir. Belə ki, palinoloji öyrənilmiş 13 kəsiliş və iki qazıntı
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yarpaq florası tapılmış yer təhlil edilmiş və onlar da Azərbaycanın
Eopleystosen və Pleystosendə iqliminin kəmiyyətcə təyinində əsas
kimi götürülmüşdür.
4.1.Eopleystosenin iqlimi - Abşeron əsri (1,8 - 0,73 mln. il
əv.)
Alt Abşeronun aşağıları xırdayarpaqlı qızılağac (Alnus), vələs
(Carpinus), qarağac (Ulmus), fındıq (Corylus),
enliyarpaqlı
(Quercus, Juglans) və iynəyarpaqlı: şam (Pinus), küknar (Picea), ağ
şam (Abies), tsuqa (Tsuga), bataqlıq sərvi (Taxodiaceae) və s.
ağacların üstünlük təşkil etdiyi «mezofit» tipli palinokomplekslə
xarakterizə edilir. Ekzotik formaların arasında – engelqardtiya
(Engelhardtia), platikariya (Platicarya), mirika (Myrica) qeyd
edilmişdir. İqlimin klimatoqram metodları və Excel proqramı ilə
hesablanmış əsas göstəriciləri yanvarda 50, iyul üçün 250, illik
yağıntının miqdarı 2000 mm təşkil edirdi. Üst Abşeronun alt
horizontunun spektrləri soyuğadavamlı ağac növlərinin - tozağacı
(Betula), qızılağac (Alnus),
küknar, tsuqa (Picea, Tsuga)
tozcuqlarının miqdarının artımı ilə səciyyələnir və kserofit növlərin
tozcuqlarının miqdarı azalır, eyni zamanda, kifayət qədər nəmliyin
saxlanılması ilə soyuqlaşma müşahidə edilir. Spor-tozcuq spektrləri
məlumatlarına görə Abşeron yarımadasının həmin dövr üçün
müəyyən olunmuş iqlim göstəriciləri: orta yanvar temperaturu 20 C,
orta iyul 220 C, orta illik 120C, orta illik yağıntının miqdarı – 1000
mm olmuşdur. Son Abşeronun ikinci yarısında temperaturların və
yağıntıların yenidən artması qeyd edilir ki, bu da Türkan layları və
Bakı horizontlarının alt layları dövrünü əhatə edən bütün epoxa boyu
davam etmişdir.
4.2. Pleystosen - Bakı, Xəzər, Erkən Xvalın əsrləri (730-10
min il əvvəl). Bu dövrün paleoiqliminin bərpası üçün tədqiqatın
əsasını palinoloji cəhətdən öyrənilmiş kəsilişlərdən Bakı dağı
mərtəbəsi, Mişovdağ, Qaraca, Pirili, Azıx, Qaşqaçay, həmçinin
Siyəzən və Binəqədi qəsəbələrinin ətrafında tapılmış qazıntı flora və
fauna qalıqları təşkil etmişdir.
4.2.1.
Pleystosenin
istinad
kəsilişlərinin
kompleks
xarakteristikası. Bakı dağı mərtəbəsinin kəsilişi Erkən
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Neopleystosenin bütün Xəzər vilayəti üçün stratotipik kəsilişidir3. Bu
səbəbdən seçilmiş palinoloji zonalar Bakı dağı mərtəbəsinin
çöküntüləri ilə müqayisə edilmiş və nəticələr həmin kəsilişin
kompleks səciyyəli cədvəlinə əlavə edilmişdir (Şəkil 3).
Ümumiyyətlə, Bakı dağı mərtəbəsinin çöküntülərində 4 spor-tozcuq
kompleksi ayrılır: birinci - isti rütubətli, ikinci – quru, üçüncü mülayim isti və rütubətli, dördüncü - soyuq və quru. Birinci və
üçüncü zonaların spektr komponentlərinin nisbəti rütubətsevən ot
bitkilərinin yayılmasını göstərir ki, onlar da taksodiya ailəsinin ayrıayrı nümayəndələri ilə ovalıq yerlərdə sərv bataqlıqlarını əmələ
gətirirdilər. Hazırkı dövrdə Azərbaycanda və Qafqazda belə bitki
formasiyaları mövcud deyildir. Mişovdağ kəsilişi Pleystosen yaşlı
dəniz çöküntülərinin səciyyəvi istinad kəsilişlərindən biridir. Bu
kəsilişdən biri Bakı, ikisi Xəzər yaşlı olmaqla, üç çöküntü qatı ayrılır.
Mişovdağ kəsilişində ayrılmış 7 palinozona dörd isti və üç soyuq
iqlim dövrü ilə xarakterizə edilir.
Erkən Pleystosendə (Alt Bakı horizontu) iqlim şəraitinin
aşağıdakı ardıcıllıqla üç dəfə dəyişməsi qeyd edilir: 1-ci.- nisbətən
isti və rütubətli, 2-ci. - rütubətli və soyuq, 3-ü.-nisbətən rütubətli.
Lakin Son Bakı horizontu üçün informasiya əldə edilməmişdir və
burada ən sərt iqlim şəraiti Alt Bakı horizontunun yuxarı hissəsinin
çöküntülərinin formalaşması zamanı qeyd edilir. Bu zaman orta illik
temperatur müasir dövrlə müqayisədə 8 dərəcə aşağı düşmüş və orta
illik yağıntının miqdarı isə 300-500 mm çox olmuşdur (Şəkil 4).
Kiçik Qafqazın cənub-şərq dağətəyi ərazilərinin Erkən
Pleystosen çöküntüləri Çartaz
və Füzuli kəsilişlərinin tozcuq
diaqramları ilə xarakterizə edilir. Spektlərdə üçü soyuq, ikisi isti
dövrü əks etdirən beş palinozona ayrılır. Soyuqlaşma dövrlərində
kəsilişlər yuxarı və orta dağlıq meşə qurşağının sərhədində yerləşirdi
və seyrək tozağacı və şam meşələri sərhədinin mütləq hündürlüyü
500 m-ə qədər aşağı düşürdü (kəsilişlərin hündürlüyü) və
enliyarpaqlı meşə qurşağının (I, III və V palinozona) daralması baş
verirdi.
3

Федоров, П.В.
Стратиграфия. Геол.

Ранний плейстоцен Понто-Каспия //
Корреляция. -1993. Т. 1, № 1. -c.137-143.
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-Москва:
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Şəkil 3. Bakı dağı mərtəbəsi kəsilişinin kompleks xarakteristkası
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Şəkil 4. Mişovdağ kəsilişinin kompleks xarakteristkası

İstiləşmə dövrlərində (II və IV palinozona), qışı mülayim (00Cdən aşağı olmayan) və illik yağıntının miqdarı 700-900 mm olan
iqlim şəraitində enliyarpaqlı meşə qurşağı genişlənmiş və meşələrin
yuxarı sərhədi müasir həddə uyğun olmuşdu. Biz isə excel proqram
metodundan istifadə edərək, alınan nəticələri yaşı radiokarbon üsulu
ilə təyin edilmiş Azıx mağara düşərgəsinin kəsilişi üzrə mövcud
məlumatlarla tutuşdurmuşuq ki, bu da bizə ərazinin paleoiqlimi
haqqında daha etibarlı əsas əldə etməyə imkan vermişdir.
Azıx mağara düşərgəsi. Azərbaycan ərazisində Paleolit
dövrünə aid, istər arxeoloji, istərsə də paleocoğrafi cəhətdən ən yaxşı
öyrənilmiş insan məskənidir. Burada tədqiq edilmiş spor-tozcuq
spektrləri və onlardan ayrılmış tozcuq zonaları Pleystosendə təbii
şəraitin dəyişmə mərhələlərini ardıcıl şəkildə əks etdirir (Məmmədov
Ə.V., Ələsgərov B.C. 1985)4. Spor-tozcuq spektrlərin flora tərkibi
zəngin olub 60-dan çox bitkini əhatə edir. Spektrlərin tipik
xüsusiyyəti Alba və Costatae seksiyasından tozağacı, həmçinin
mayaotlu vələs tozcuqlarının hər yerdə sayca üstün olmasıdır.
Bütovlükdə, spor-tozcuq diaqramı daha qədim çöküntülərdə ağac
növləri tozcuqlarının miqdarının çoxalmasını göstərir, nisbətən cavan
çöküntülərdə isə ot bitkilərinin rolu artır. Azıx mağarasının sportozcuq spektrlərinə əsasən, Pleystosenin başlanğıcı, müasir subalp
qurşağının sərhədindən aşağıda soyuqlaşma və tozağacı meşələrinin
yayılması ilə səciyyələnir. Sonradan azacıq istiləşmə baş veir və
enliyarpaqlı meşələr (palıd, vələs, fıstıq, cökə, ağcaqayın və b.)
üstünlük təşkil edir və nəticədə meşə qurşağının üst sərhədi yuxarıya
çəkilir. İqlimin bir qədər yumşalması yenidən soyuqlaşma ilə əvəz
edilir, bu da enliyarpaqlı meşə sahələrinin azalmasına gətirib çıxarır.
Növbəti, ən böyük istiləşmə dövrü - Erkən Pleystosen epoxasıdır. Bu
epoxanın sonu, onun başlanğıcı kimi, soyuqlaşma və tozağacının,
mayaotlu vələs və qızılağacın üstünlüyü ilə səciyyələnir. Soyuqlaşma
fazalarında Kiçik Qafqazda olduğu kimi, Böyük Qafqazda da meşə
4

А.В.Мамедов, Б.Д.Алескеров, М.А.Сулейманов [и.др.]. Палеогеография
района древнепалеолитической стоянки Азых в эоплейстоцене и
плейстоцене / // Fiziki coğrafiya və geomorfologiya (Elmi əsərlərin toplusu)
Bakı: -1982, -s.35-40.
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və subalp qurşaqlarının yuxarı sərhədlərinin düşməsi 800-1000 m-ə
çatırdı.
Paleocoğrafi məlumatların analizinə görə Tağlar düşərgəsinin
Mustye dövrü Erkən Xvalın (Valday) epoxası mərhələsinə aiddir
(Süleymanov M.V. 1986) və onun məskunlaşması Xvalın əsrinin
birinci yarısı ərzində davam etmişdir5. Çox güman ki, bu mağarada
Mustye çöküntülərinin toplanması ümumi soyuq şəraitdə baş verirdi,
belə ki, hazırda meşə qurşağının yuxarı sərhədində bitən ağac
bitkilərinin tərkibi (tozağacı, mayaotlu vələs) deyilənləri sübut edir.
Belə soyuq fonda iqlim üç istiləşmə fazasına ayrılır. Tağlar
kəsilişinin çöküntüləri Erkən Xvalın (Erkən Valday) dövrünü əhatə
edir və Mustye çöküntülərinin ən üst təbəqəsinin yaşı Erkən
Valdayın axırı ilə götürülür.
4.2.2. Pleystosenin iqlimi. Erkən Pleystosen (Bakı əsri, 730460 min il əvvəl). Türkan təbəqəsi. (730-620 min il əvvəl) Bitkilərin
ümumi tərkibi bu dövrdə isti və rütubətli iqlimin olmasını göstərir.
Türkan əsrinin rekonstruksiya edilmiş iqliminin kəmiyyət
göstəricilərinə görə yanvar ayı üçün orta temperatur - 4-60C, iyul 22240C, illik 13-150C və orta illik yağıntıların miqdarı 1200-1600 mm
təşkil edirdi. Alt Bakı yarımhorizontu. Bitkilərin tərkibi yüksəklik
qurşaqlarının əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsini və Azıx
mağarası ətrafında yüksək dağlıq qurşağına məxsus tozağacı və
mayaotlu vələs meşələrinin yayılmasını sübut edir. Bərpa edilmiş
orta yanvar temperaturu -2-40C, iyul 16-180C, illik temperatur 670C, orta illik yağıntıların miqdarı 1000 -1400mm olmuşdur. Orta
Bakı yarımhorizontu. Bitki tərkibi əvvəlki mərhələyə nisbətən bu
dövrdə azacıq istiləşmə və quraqlaşma olmasını deməyə imkan verir.
Üst Bakı yarımhorizontu. Çöküntülərin palinospektr tərkibi həmin
zaman kəsimində soyuq və nisbətən quru iqlim şəraitinin mövcud
olmasından xəbər verir. Belə ki, orta yanvar temperaturu -4-70C, iyul
5-160C, orta illik temperatur 4-50C, orta illik yağıntının miqdarı isə
900-1000 mm təşkil edirdi. Mişovdağ kəsilişi üzrə tərəfimizdən
Сулейманов, М.Б. Динамика развития природной среды юго-восточной
части Малого Кавказа в позднем эоплейстоцене и в плейстоцене // -Баку:
Изв.АН Азерб.ССР, серия наук о Земле, № 3, 1986. -c.16-22.
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bərpa edilmiş kəmiyyət göstəricilərinə əsasən deyə bilərik ki, həmin
dövrdə orta illik temperatur 5-70C aşağı düşmüş və yağıntıların
miqdarı iki dəfə azalmışdır.
Orta Pleystosen (Xəzər əsri, 460-125 min il əvvəl). Poylu
təbəqələri 460-300 min il əvvəl – Bu kəsilişdə şam ağacı, vələs,
palıd, cökə və digər ağac tozcuqlarının üstünlük təşkil etməsi həmin
dövrdə istiləşməni və rütubətin artdığını deməyə əsas verir.
Siyəzəndə tapılmış bitki qalıqlarının tərkibi və Mişovdağ kəsilişi
üzrə paleoiqlimin rekonstruksiyası göstərir ki, yanvarın orta
temperaturu
0, iyul 20-220C, orta illik temperatur 10-120C,
yağıntıların miqdarı isə 1000 mm-ə çatırdı. Alt Xəzər
yarımhorizontunun Orta (Singil) qatı. Bu qat formalaşarkən iqlim
indikindən soyuq, belə ki, yanvar temperaturu -30C, iyul 18-190C,
orta illik 9-100C, yağıntıların miqdarı təxminən, ildə 800-900 mm
idi. Alt Xəzər yarımhorizontunun üst (Kosoj) qatı. Bu dövrdə
temperatur artmış yanvar 0-1oC; iyul 23-24oC; orta illik 10-12oC,
lakin müasir kəmiyyətlərdən aşağı olmuşdur. Yağıntıların miqdarı
əvvəlki mərhələyə nisbətən 700-800 mm çox olmuşdur. Üst Xəzər
yarımhorizontu. Bu dövrə aid olan Binəqədi flora və fauna
kompleksi bütövlükdə iqlimin soyuqlaşmasını və aridləşməsini
göstərir.
Son Pleystosen (Erkən Xvalın, 125-15 min il əvvəl). Qədim
Xvalın – Mikulin (Riss – Vürm) buzlaqarası və Hirkan (Qədim
Xvalın) transqressiyası. Məməlilərin qalıqları və palinoloji
məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, o vaxtkı meşə qurşağı müasir
səviyyədən 200-300m yuxarıda yerləşirdi. Bərpa edilmiş
temperaturların orta qiymətləri yanvar üçün 30C, iyul 270C, orta illik
temperatur 150C təşkil edirdi. Təhlillər göstərir ki, o dövrdə orta
temperatur indikindən 2-4°C artıq və yağıntıların miqdarı isə daha
çox idi6. Alt Xvalın – Valday (Vürm) buzlaşmasının son mərhələsi və
Yenotay reqressiyası (22-15 min il əvvəl). Tozcuq spektrlərinə görə
həmin dövrdə yuxarıda yerləşən meşə qurşaqlarının ən aşağı düşməsi
(1500 m) qeyd edilir. Burada, 600 m hündürlükdə söyüd (Salix),ardıc
Зубаков В.А., Борзенкова И.И.. Палеоклиматы позднего кайнозоя /
Ленинград: Гидрометеоиздат, -1983. -216 с
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(Juniperus) iştirak etdiyi tozağacı-mayaotlu vələs meşələri
yayılmaşdı. Rekonstruksiya məlumatları göstərir ki, iqlim Son
Pleystosenin bütün dövrü üçün ən soyuq və quraq olmuşdur: orta
yanvar temperaturu -50C, iyul
19-200C-yə yaxın, orta illik
temperatur 8-90C, illik yağıntıların miqdarı 300-400mm təşkil
edirdi. Temperaturlar müasir göstəricilərlə müqayisədə 5-60C
azalmış, illik yağıntıların miqdarı isə 200 mm aşağı düşmüşdür.
Dissertasiyanın işinin V fəsli “Eopleystosen və Pleystosenin
iqlim ritmləri və proqnoz” adlanır. Eopleystosen və Pleystosenin
paleoiqlim
rekonstruksiyası
Azərbaycan
ərazisində
iqlim
dəyişikliyinin ritmik tərəddüdlü xarakterdə olmasını müəyyən etdi
(Şəkil 5). Paleobotaniki məlumatlara və Eopleystosen və Pleystosen
çöküntülərinin mineroloji tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanaraq
cəmi 16 iqlim epoxası (Eopleystosendə - 4, Pleystosendə-12) aşkar
edilmişdir.

Şəkil 5. Azərbaycanın Pleystosen dövrünün klimatostratiqrafik
bölgüsü və Avropanın paleocoğrafi hadisələri ilə korrelyasiyası.
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Alt Abşeronun alt yarımhorizontu (1,8-1,6 mln. il əv.). Birinci
iqlim epoxası rütubətli düzən və dağlıq meşələrin inkişafı ilə
müşayiət olunan isti və rütubətli şəraitə uyğun gəlir. Temperatur
göstəriciləri müasir kəmiyyətlərdən az fərqlənirdi, yanvar və iyul
temperaturu indikindən 20C yuxarı idi, yağıntıların orta illik miqdarı
isə müasir göstəricilərdən 5 dəfədən də çox idi.
Alt Abşeronun üst yarımhorizontu (1,6-1,3 mln. il əv.). İkinci
iqlim epoxası soyuqlaşma və rütubətliyin azalması ilə səciyyələnir.
Yanvar və iyul temperaturları müasir göstəricilərdən 2-30C aşağı idi,
yağıntıların orta illik miqdarı azalsa da, müasir göstəriciləri 3-4 dəfə
üstələyirdi.
Orta Abşeron (1,3-0,95 milyon il əvvəl). İyul temperaturu
müasir göstəricilərdən 2-30C aşağı idi, yağıntıların
miqdarı
azalmaqda davam edirdi, amma buna baxmayaraq, indiki
kəmiyyətdən yuxarı idi. Üst Abşeron (0,95-0,85 milyon il əvvəl).
Bu dövr iqlimin yenidən soyuqlaşması ilə səciyyələnir. Yanvar
temperaturu müasir rəqəmlərə müvafiq gəlir, iyul temperaturu 2-30C
aşağı, yağıntılar hazırkı göstəricilərdən 300-400 mm artıq idi. Erkən
Pleystosen (Bakı əsri, 730-460 min il əvvəl). Çöküntülərin aşınma
əmsalı və palinoloji spektrlərin tərkibinə görə 4 iqlim fazası ayrılır –
iki isti və iki soyuq. 4-cü cədvəldə Azərbaycanın Pleystosen
iqliminin Avropanın əsas iqlim hadisələri ilə korrelyasiyası və
müasir kəmiyyətlərdən meyletmələr təqdim edilmişdir. Türkan
horizontu (730-620 min il əvvəl). Tərəfimizdən bərpa edilmiş
kəmiyyət göstəriciləri isti və rütubətli dövrə (İlyin buzlaqarası, GünsMindel) uyğundur. Temperaturların orta qiyməti
müasir
0
kəmiyyətlərdən 2 C yüksək idi və yağıntıların orta illik miqdarı
500mm təşkil edirdi. Bu da, demək olar ki, indiki göstəricidən 1,5
dəfə artıq idi. Nisbi istiləşmə Orta Bakı yarım horizontunda da (580500 min il əvvəl) qeyd olunur ki, bu da iki mərhələyə bölünən böyük
soyuqlaşma dövrünün (Mindel I, Mindel II) içərisində baş verir. Alt
Bakı (620-580 min il əvvəl) və Üst Bakı (500-460 min il əvvəl) yarım
horizontları çöküntülərinin toplanmasına uyğun gələn iqlim şəraiti
formalaşırdı. Bu zaman Pleystosenin ən soyuq dövrlərindən biri
olmuşdur. Müasir göstəricilərə nisbətən temperaturun 5-6o aşağı
düşməsi, orta illik yağıntı miqdarının iki dəfə azalmasına
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baxmayaraq, onlar kəmiyyətcə indikindən yüksək idi. Qar xətti 2000
m hündürlükdən keçirdi. Ümumiyyətlə, orta illik temperatur 5oC idi,
yanvar ayının temperaturu isə indikindən 6-9oC aşağı idi.
Orta Pleystosen (Xəzər əsri, 460-125 min il əvvəl). Sportozcuq spektrləri üzrə 4 iqlim fazası ayrılır: - iki isti və iki soyuq.
Nisbi isti dövlərdə temperatur göstəriciləri müasir qiymətlərə
yaxınlaşmışdır. Yanvar ayının orta temperaturu 10C, orta iyul 340C, orta illik temperatur isə 2-30C aşağı olmuşdur. Bununla belə,
yağıntının miqdarı indikinə nisbətən daha çox olmuşdur.
Ümumiyyətlə, araşdırılmış palinoloji spektrlər göstərir ki, Alt
Xəzərdə subalp qurşağının aşağı sərhədi düşərək, 1100-1300m təşkil
etmişdir. İqlim soyuq idi və qeyd edilmiş istiləşmə elə də əhəmiyyətli
olmamışdı. Ərazidə orta illik yağıntı miqdarı isə hazırkı göstəricidən
500-600mm çox düşürdü. Bizim hesablamalara görə Erkən Xəzərin
ən isti dövrü Poylu (Uştal) təbəqələrinin toplanması dövrü ilə üstüstə düşür və o zaman orta illik temperaturlar indikindən 1,50 yüksək
idi.
Son Pleystosen (Erkən Xvalın, 125-15 min il əvvəl). Bu
dövrdə də spektrlərin palinoloji tərkibinə görə 4 iqlim fazası ayrılır –
iki isti və iki soyuq. Hirkan (Qədim Xvalın) yarımhorizontu (125-75
min il əvvəl) Mikulin buzlaqarası dövrünə uyğun gəlir və palinoloji
məlumatlara görə meşə qurşağının sərhədi indikindən 200-300m
yuxarıda yerləşirdi və temperaturun əsas göstəricilərinin orta
qiymətləri isə müasir kəmiyyətlərdən 2-40C yüksək idi. Həmin
dövrdə yağıntıların miqdarı az idi. Lakin indiki göstəricilərdən orta
hesabla 200 mm çox idi. İqlim dinamikasına baxarkən, Xəzər
dövründən Erkən Xvalına qədər yağıntıların miqdarının azalması
aydın şəkildə qeyd edilir. Bu, özünü qar xəttinin səviyyəsində də
göstərmişdir. Aparılmış tədqiqatlara görə buzlaşma mərkəzləri
(karrlar) 2800-3000 m hündürlükdə dar intervalda yerləşirdi7.
Müasir buzlaqların mərkəzləri dağ yamacının meyilliliyindən də aslı
olaraq 3800-4000 m yüksəklikdə yerləşir. Bu məlumatlara əsasən
Будагов, Б.А. Древнее оледенение Aзербайджанской части Большого
Кавказа // Вопросы географии Азербайджана. –Баку: 1964. -с.48-65.
7
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Son Pleystosen üçün qar xətti depressiyasının kəmiyyəti 1000-1200
m arasında müəyyən edilir.
Eopleystosen və Pleystosen iqliminin tədqiqi göstərir ki, hər
növbəti istiləşmə əvvəlkindən daha sərin idi. Bu isə geoloji
epoxalarda yağıntı miqdarının dönmədən azalması ilə müşayiət
olunurdu. Eopleystosen və Pleystosen iqliminin kəmiyyət
göstəricilərinin tərəddüdlü dəyişikliklərinin ümumi trendi, onları
litoloji-mineroloji tərkibə görə əhəmiyyətli dərəcədə tamamlayan
keyfiyyət xarakteristikaları ilə uyğun gəlir.
Proqnoz. Paleoiqlim rekonstruksiyası üçün son 140-135 min il
əvvəl baş vermiş iqlim hadisələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz
bu intervalda öz parametrlərinə görə XXI əsrdə gözlənilən
antropogen istiləşmə səviyyəsinə daha oxşar epoxalar müəyyən
edilmişdir. Pleystosendə belə epoxaya son buzlaqarası (Erkən
Xvalın-Hirkan qatları, Mikulin buzlaqarası, Riss-Vürm) dövr aiddir
ki, bu zaman Azərbaycanın ərazisində
orta illik temperatur
hesablamalarımıza görə indikindən təxminən 1-20C yuxarı idi.
Beləliklə, müasir landşaft-iqlim vəziyyəti yeni buzlaşma epoxasının
yaxınlaşması ilə əlaqədar olan soyuqlaşma (antropogen dəyişikliklər
istisna olmaqla) tendensiyası ilə səciyyələnir. Buzlaşma və
buzlaqarası epoxaların növbələşməsində ifadə edilən iqlim
dəyişiklikləri son 1 milyon il ərzində Yer kürəsində iqlim
dəyişikliklərinin tipik xüsusiyyətidir. Buzlaq və buzlaqarası dövrlər
birlikə təqribən 200-100 il davam etmişlər. Müasir dövrə
yaxınlaşdıqca bu davamiyyət azalmışdır.
NƏTİCƏ
1.Azərbaycanın Son Pleystosen yaşlı 17 kəsilişinin litolojimineraloji analizi və mineralların möhkəmlik əmsalının kəmiyyətinin
(m.ə. 1-dən 9-a qədər.) dəyişməsinə əsasən tədqiq etdiyimiz
geoxronoloji zaman çərçivəsində 16 əhəmiyyətli iqlim tərəddüdü
aşkar edilmişdir. Möhkəmlik əmsalının daha aşağı qiymətləri (1-3)
əsasən soyuq və quru iqlim şəraitində keşən Erkən, Orta, Son Bakı və
Son Xəzər əsrlərinin birinci yarısına, yüksək kəmiyyəti (7-9) isə daha
çox isti və quru iqlim şəraitinin hakim olduğu Son Pleystosenə (Son
Xəzər, Mikulin buzlaqarası, Riss-Vürm) uyğundur.
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2.Eopleystosen
Azərbaycanın
iqlim
proseslərinin
dinamikasında yeni mərhələni əks etdirir. Bu dövr üçün iqlim
tərəddüdlərinin yüksək amplitudu səciyyəvidir, belə ki, isti epoxalar yüksək isti və rütubətli, soyuq epoxalar isə kontinental iqlim şəraiti
ilə müşayiət olunurdu.
3.Tədqiqatımızın göstərdiyi kimi, Erkən Pleystosenin (Bakı
əsri) ilkin mərhələsi (Türkan horizontu) isti və rütubətli iqlim
şəraitinə uyğun gəlir. Soyuqlaşma epoxaları (Erkən və Son Bakı –
Don və Oka buzlaşması) mənfi qış temperaturlarında və nisbətən
yüksək rütubətli şəraitdə (yağıntıların miqdarı 1200 mm-ə qədər)
davam etdiyindən dağ buzlaqlarının inkişafı tamamilə mümkün idi.
4.Orta Pleystosen (Xəzər əsri) də isti dövrlə (Poylu, Uştal
layları) başlayır, amma bütövlükdə bu mərhələ əvvəlki Bakı əsri ilə
müqayisədə soyuq iqlim şəraiti (Dnepr, Riss buzlaşması) və
yağıntıların 800 mm-ə qədər azalması ilə səciyyələnir.
5.Son Pleystosen (Hirkan layları) buzlaqarası epoxa (Mikulin,
Riss- Vürm) ilə başlayır və o dövrdə mövcud olmuş iqlim şəraiti
müasir iqlimə daha çox oxşasa da onun kəmiyyətləri indikidən bir
qədər yüksək idi. Bu, son buzlaqarası dövrün (125 min il əvvəl)
optimumu - ən isti dövrü adlandırılır.
6.Pleystosen bütün dövr ərzində mövcud olmuş ən kontinental
şəraitlə, yəni mənfi qış temperaturları və yağıntıların az (400 mm-ə
qədər) olması ilə xarakterizə olunan güclü soyuqlaşma ilə (Alt
Xvalın – Valday, Vürm buzlaşmaları) başa çatır.
TƏKLİFLƏR
1.Azərbaycan
ərazisinin
Pleystosendəki
paleoiqlim
rekonstruksiyaları üçün V.A.Klimanovun informasiya – statistik,
V.P.Qriçukun paleofloristik metodları ilə birlikdə, bizim təqdim
etdiyimiz metodikadan - Excel hesablamalarının istifadəsilə iqlimin
kəmiyyət parametrlərinin təyini metodikasından tam şəkildə istifadə
etmək olar.
2.Azərbaycanda Pleystosenin buzlaqarası dövrlərinin bərpa
olunmuş landşaft və iqlim dəyişmələri müasir landşaft
komponentlərinin dəyişməsinə dair qiymətli məlumatları özündə
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saxlayır və antropogen təsirlərlə əlaqədar iqlim dəyişmələrinin
ssenarilərində istifadə oluna bilər.
3.Tədqiq etdiyimiz zaman kəsimində Azərbaycan ərazisinin
iqlimi haqqında əldə etdiyimiz elmi nəticələrdən arxeoloji
tədqiqatlarda, xüsusilə Paleolit dövrünə aid insan məskənlərinin
paleocoğrafi və paleoekoloji mühtinin araşdırılmasında etibarlı mənbə
kimi istifadə oluna bilər.
4.Eopleystosen
və
Pleystosendə
baş
vermiş
iqlim
dəyişmələrindən təbiətin mühafizəsi və təbii ehtiyatların səmərəli
istifadəsi üzrə tədbirlərin hazırlanması, iqlim dəyişkənlikləri
proqnozunun tərtib edilməsi və gələcəkdə ehtimal edilən vəziyyətlərin
modelləşdirilməsi zamanı istifadə edilə bilər.
Dissertasiya işi üzrə aşağıdakı məqalə və tezislər çap
olunmuşdur.
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