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Мягаля Кичик Гафгазын pлейстосен бузлашмаларына щяср олунмушдур. Палиноложи тядгигатлара ясасян 

мцяййян едилмишдир ки, pлейстосендя Кичик Гафгазын яразисиндя дюрд узунмцддятли бузлашма баш вер-
мишдир.Биринъи бузлашма ясри eоплейстосенин рцтубятли субтропик иглим шяраитиндян сонра формалашан eркян 
pлейстосен глобал сойуглашмасы ясриндя формалашмыш вя бу заман Кичик Гафгазын ландшафтлары ясаслы дя-
йишилмяляря мяруз галмышдыр. Икинъи бузлашма eркян pлейстосенин сонунда, цчцнъц бузлашма oрта 
pлейстосенин икинъи йарысында вя дюрдцнъц бузлашма son pлейстосенин (xвалын ясри) яввялиндя формалаш-
мышдыр. Мигйасına вя давам етмя zamanına эюря ян узун мцддятлиси eркян pлейстосен бузлашмасыдыр. 
Щяр нювбяти бузлашма юзцндян яввялки бузлашмадан гысамцддятли олмушдур. Лакин щəр нювбяти бузлаш-
ма яввялкиндян даща сойуг иглим шяраитиндя формалашмышдыр. Сонунъу бузлашманын (xвалын бузлашмасы) 
изляри Кичик Гафгазын релйефиндя даща йахшы мцшащидя едилир. 

 
Кичик Гафгазын pлейстосен бузлашмалары-

нын бир чох тядгигатчылар тяряфиндян юйрянилмяси-
ня бахмайараг бу мясяля indiyəдяk кифайят гя-
дяр ятрафлы юйрянилмямишдир. Бу истигамятдя апа-
рылан тядгигат ишляри сырасында Н.В.Думитрaшкоnун 
(1949), B.А.Антоновуn (1963), М.А.Абасовуn 
(1965) вя с. тядгигатчыларын ишлярини гейд етмяк 
ваъибдир. Adlarını qeyd etdiyimiz тядгигатчылар 
pлейстосен бузлагларынын релйефдя йаратдыьы буз-
лаг релйеф формаларына ясасян Кичик Гафгазын 
яразисиндя йалныз ики бузлашманын – oрта вя üст 
pлейстосен бузлашмасынын мювъуд олмасы фикрини 
инкишаф етдирмишляр. Onlar Муровдаь, Зянэязур 
silsilələri вя Гарабаь вулканик йайласынын йа-
маъларында 2600 м йцксякликдя мцшащидя едилян 
трог, кар вя сирклярин сахланылмасына ясасланaraq 
беля щесаб едирляр ки, гейд олунан бузлагларын 
формалашмасына даь системинин интенсив галхмасы 
сябяб олмушдур. 

Лакин бизим сон иллярдя апардыьымыз ком-
плекс (эеоморфоложи вя хцсусиля палиноложи) тяд-
гигатлар нятиъясиндя Кичик Гафгаз яразисиндя 
дюрд бузлашма ясринин мювъудлуьу сцбута йети-
рилмишдир (cядвял). 

Азых маьарасы чюкцнтцляринин вя она йа-
хын яразилярин pлейстосен чюкцнтцляринин палино-
ложи тяркибинин бярпасы эюстярир ки, pлейстосенин 
яксяр бузлашмалары заманы Кичик Гафгазын ме-

шя юртцйцнцн йухары сярщяди 800-1000 м инди-
киндян ашаьы олмушдур. Бу, А.ЛРейингардын 
Гафгазда dюрдцнъц дювр цчцн тяйин етдийи гар 
хяттиня чох йахындыр. 

Беляликля, Кичик Гафгазын aлт pлейстосен 
чюкцнтцляринин палиноложи тяркиби Фüзули, Солтанлы 
(Ъябрайыл району), Азых, Чартаз, Славйанка 
(Эядябяй району) кясилишляриня ясасян апарыл-
мышдыр. Бу кясилишлярин яксяриййятинин алт щис-
сясинин тяркибиндя тозаьаъы (Бетула Алба, 20%), 
ъыртdан тозаьаъы (Бетула нана, 20 %), гцтб сю-
йцдц (Салых, 25 %), ийняйарпаглылар (йуниперус, 
10 %), палыд (Гуеръус, 10 %) йцксяк фаиз тяшкил 
етмишдир. Енлийарпаглы аьаъ нювляриндян фысдыг, 
вяляс, аьъагайын, ъюкя вя с. bирликдя 20-25 % 
тяшкил етмишдир. Битки юртцйцnцн беля тяркиби сцбут 
едир ки, aлт pлейстосен чюкцнтцляринин алт щиссяси 
формалашаркян Кичик Гафгазын даьлыг яразиляриндя 
даь-дяря бузлаглары формалашмыш, даьятяйи бюлэя-
лярдя ися сойуг иглим шяраити щаким олмушдур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, eркян 
pлейстосенин яввялиня гядяр Кичик Гафгазын 
даьятяйи вя Kцрйаны дцзянликляриндя щямишяйа-
шыл биткилярля юртцлц рцтубятли субтропик ландшафтлар 
eркян pлейстосен бузлашмалары заманы тамамиля 
сырадан чыхмышдыр вя онлары сойуг иглим шяраитя 
давамлы биткиляр (тозаьаъы, cırtdan тозаьаъы, гцтб 
сюйцдц вя ийняйарпаглылар) явяз етмишдир. 
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Хязяр дянизинин сявиййя тяряддцдляриндя глобал 
иглим дяйишмяляри 

 

 
 
От юртцйц тяркибиндя кяскин дяйишикликляр 

баш вермишдир. От юртцйцндян йовшан, гараьан, 
gявян (даьятяйи вя дцзянликдя), орта даьлыгда 
ися кякликоту, тахылкимиляр, шявил, эиъиткан кими от 
юртцйц цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

Эюрцндцйц кими, eркян pлейстосендя Ки-
чик Гафгазын даьлыг яразиляриндя бузлаг, дцзянлик 
яразидя ися кяскин сойуг вя арид iqlim шяраити 
щаким олмушдур. 

Еркян pлейстосендя Кичик Гафгазын ярази-
синдя глобал сойуглашма нятиъясиндя битки 
юртцйцнцн тяркиби кяскин дяйишиkliйя мяруз гал-
дыьы кими, щейванлар аляминдя дя ясаслы дяйишик-
лик баш вермишдир. Хцсусиля Эянъя-Газах, Нафта-
лан, Гарабаь дцзянликляриндя eоpлейстосендя 
эениш йайылмыш ъянуб филляри, kярэядан, дявягушу 
вя с. hейванлар eркян pлейстосендя вящши ат, 
вящши ешшяк (гулан), вящши юкцз вя чохсайлы эя-
мириъилярля явяз олунмушдур. Бцтцн бу эюстяриъи-
ляр бир даща сцбут едир ки, eркян pлейстосенин яв-
вялиндя Кичик Гафгазын даьлыг яразиляриндя 
(2000 м-дян йухарыда) илк pлейстосен бузлашмасы 
баш вермиш вя бунун нятиъясиндя палеолит инсанлар 
Азых маьарасында мяскунлашмаьа мяъбур ол-

мушлар. Буна эюря дя aлт pлейстосен йашлы маьара 
чюкцнтцляринин (ВЫЫЫ-ВЫЫ мядяни тябягяляр) тяр-
киби мядяни галыгларла (сцмцк, одунъаг, кюмцр) 
даща зянэиндир. Кичик Гафгазын дцзянлик бюлэя-
ляриндя ися кяскин сойуг шяраит формалашдыьына 
эюря рцтубятли субтропик ландшафтлары гуру сейряк 
мешя ландшафтлары иля явяз олунмушдур. 

Еркян bакы ясри иля sон bакы ясрляри арасын-
да илк бузлагарасы истиляшмя баш верир вя бу исти-
ляшмя заманы Хязяр дянизинин сявиййяси кяскин 
галхараг, pлейстосен тарихиндя илк эенишмигйаслы 
трансгрессийа баш верир. Бу заман Хязяр дянизи-
нин гярб сярщяди Эянъячайын мянсябиня гядяр, 
лакин Эянъя-Газах дцзянлийинин чох щиссяси, 
Нафталан, Гарабаь, Мил вя Муьан дцзянликляри-
нин кянар щиссяляриндя аллцвиал-пролцвиал маили 
дцзянликляри формалашыр. Бу заман Кичик Гафгаз 
яразисинин щейванлар аляминдя ъидди дяйишикликляр 
олмаса да, битки юртцйцнцн тяркиби ясаслы дяйишик-
лийя мяруз галыр. Хцсусиля тозаьаъы, cırtdan то-
заьаъы, гцтб сюйцдц тамамиля сырадан чыхыр вя 
тозаьаъынын тяк-тяк тозъуглары Славйанка (Эядя-
бяй rayonu) кясилишиндя ашкар едилмишдир. Бу ися 
щямин кясилишин орта даьлыг зонада йерляшмяси иля 
ялагядардыр. Яксиня, енлийарпаглы аьаъ нювляри 
(фысtыг, палыд, вяляс, аьъагайын, ъюкя вя с.) ясас 
мешя юртцйцнц тяшкил етмишдир. 

Бакы ясринин сонунда (eркян pлейстосенин 
сону) Кичик Гафгазда икинъи сойуглашма (буз-
лашма) баш верир. Нятиъядя Хязяр дянизи яразинин 
дцзянлик щиссясини тамамиля тярк едир. Цст bакы 
чюкцнтцляринин палионоложи тяркибиндя йенидян eр-
кян pлейстосенин яввялини хатырладан битки юртцйц 
формалашыр. Хцсусиля тозаьаъы (25%), cırtdan то-
заьаъы (20), мцшк сюйцдц (20%), ийняйарпаглыла-
рın (20%) йцксяк фаиз тяшкил етмяси, енлийарпаглы-
ларын (палыд, вяляс, аьъагайын, фысtыг) щамысынын 
бирликдя 20%-я йахын азалмасы яразидя кяскин 
сойуглашмаnın (бузлашманын) формалашмасындан 
хябяр верир. Еркян pлейстосенин сонунда баш вер-
миш бу сойуглашма (сайъа икинъи) инсанларын па-
леоеколожи вязиййятиня олдугъа мянфи тясир эюстя-
рир. Палеолит инсанларынын йенидян маьаrаларда 
мяскунлашмаsınа сябяб олур. Бцна эюря дя ма-
ьарада мцвафиг чюкцнтцлярин тяркибиндя сцмцк 
галыглары, оъаг изляри aşkar edilmişdir. 

Беляликля, eркян pлейстосендя баш вермиш 
биринъи бузлашма Рус дцзянлийинин Dон бузлаш-
масына, икинъи бузлашма Oка бцзлашмасына мц-
вафиг эялир. Алп бузлашма схеминя эюря ися, би-
ринъи бузлашма Gцнс, икинъи бузлашма Mиндел 
бузлашмасы иля мцгайися едиля биляр. 
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Еркян pлейстосенин икинъи бузлашмасындан 
сонра oрта pлейстосенин яввялиндя нювбяти глобал 
бузлагларарасы истиляшмя формалашыр. Рус дцзян-
лийиндя вя Гафгазын йцксяк даьлыг яразиляриндя 
eркян pлейстосенин сонунда формалашмыш бузлаг-
ларын яримяси иля ялагядар олараг, чайларын су ба-
лансы дяфялярля артыр вя Xязяр дянизиндя нювбяти 
(сайъа икинъи) иримигйаслы трансгрессийа hadisəsi 
баш верир. Бу заман Хязяр дянизи Кичик Гафга-
зын Мил, Гарабаь дцзянликляринин мяркяз щисся-
синя гядяр вя Эянъя-Газах дцзянлийинин şимал-
шярг щиссясини öртцр. Дянизсащили зоналар тугай вя 
диэяр енлийарпаглы мешя ландшафтлары иля юртцлцр. 
Азых маьарасыnda oрта pлейстосен чюкцнтцляринин 
(ВЫ тябягя) алт щиссясиндя мядяни туллантыларын 
азалмасы сцбут едир ки, бу бузлагларарасы истиляш-
мя заманы палеолит инсанлары ясасян маьараны 
тярк едяряк чай террасларында мяскунлашмаьы 
цстцн тутмушлар. 

Орта pлейстосенин икинъи йарысынын битки 
юртцйцндя йенидян ъидди дяйишикликляр баш вер-
мишдир. Бу дяйишилмяляр истисевяр биткилярин (па-
лыд, вяляс, аьъагайын, фысtыг, говаг вя с.) кяскин 
азалтмасында, сойуг иглим шяраитиня уйьунлашмыш 
аьаъ нювляри (гцтб сюйцдц, мцшк, тозаьаъы, 
cırtdan тозаьаъы, ийняйарпаглылар вя с.) фаизинин 
кяскин artmasında юз яксини тапмышдыр. 

Бу ясрин битки юртцйцндя щямчинин от битки-
ляринин тяркиби дя дяйишмишдир. Хцсуиля алчаг 
даьлыг вя даьятяйи зонасында субалп вя алп чя-
мян биткиляринин (кякликоту, шявил, балдырган, аст-
рагал вя с.) цстцнлцк тяшкил етмяси сцбут едир ки, 
sубалп вя aлп чямянлик зонасынын йухары сярщяди 
2000 м йцксякликдян ашаьыда йерляшмишдир. 
Bütün bu göstəricilər aydın surətdə sübut edir 
ki, orta pleystosenin ikinci yarısında Kiçik 
Qafqazın dağlıq ərazisində sayca üçüncü 
buzlaşma baş vermişdir. Kiçik Qafqazın bu 
buzlaşma əsri Rus düzənliyinin Dnepr buz-
laşma əsrinə, Alp sxemi üzrə isə Riss buz-
laşması ilə korrelyasiya oluna bilər. 

Təqdim olunan buzlaşma əsrinin erkən 
pleystosen buzlaşma əsrindən fərqi ondan iba-
rətdir ki, bu buzlaşmanın müddəti birincilərə 
nisbətən qısa (75-100 min il), lakin iqlim şərai-
tinin kəskin soyuq olması ilə seçilir. Qeyd olu-
nan buzlaşma zamanı buzlaqların ön hissəsin-
də cırtdan tozağacı 30%-ə qədər artmışdır. Eyni 
zamanda iynəyarpaqlıların artması da deyi-
lənləri bir daha sübut edir. Əgər erkən 
pleytosen buzlaşmaları zamanı meşənin yuxarı 
sərhədi 800-1000 m aşağı düşmüşdürsə, orta 

pleytosen buzlaşması zamanı bu sərhəd 1000-
1200 m enmişdir.  

Göründüyü kimi, Gəncə-Qazax, Nafta-
lan, Qarabağ, Mil düzənliklərində tozağacı, 
iynəyarpaqlılardan və enliyarpaqlılardan iba-
rət seyrək meşə landşaftı, dağətəyi və alçaq 
dağlıqda tozağacı, iynəyarpaqlılardan ibarət 
meşə örtüyü, 1000-2000 m yüksəklikdə subalp 
və alp çəmənlikləri formalaşmışdır. 

Orta pleystosen buzlaşmasından sonra 
son pleystosendə (цst xəzər əsri) Kiçik Qafqaz 
ərazisində yenidən qlobal istiləşmə mərhələsi 
başlanır. Qafqazın dağlıq ərazilərində və Rus 
düzənliyində orta pleystosendə formalaşmış 
buzlaqlar əriyir və çayların su balansı dəfələrlə 
artır, Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxır və növ-
bəti üst xəzər transqressiyası baş verir. Lakin 
bu transqressiya əvvəlki transqressiyaların 
səviyyəsinə qalxmır. Bu zaman yalnız Kür-
Araz ovalığının mərkəz hissəsi Xəzər dənizi ilə 
örtülür. Orta Kür çökəkliyində və Kür-Araz 
ovalığının kənar hissələrində kontinental (al-
lüvial, allüvial-prolüvial düzənlik) şərait hakim 
olur. Bitki örtüyündə əsaslı dəyişikliklər baş 
verir. Xüsusilə tozağacı və cırtdan tozağacı 
tamamilə sıradan çıxır, iynəyarpaqlıların faizi 
kəskin aşağı düşür, əksinə, enliyarpaqlılar da-
ha geniş yayılır. 

Nəhayət, palinoloji tədqiqatlar göstərir 
ki, Kiçik Qafqazda sonuncu (dördüncü) buz-
laşma son pleystosendə (xvalın əsri) baş verir. 
Bitki örtüyünün tərkibində (Qabaqtəpə kəsi-
lişində) tozağacı (20-25%), cırtdan tozağacı 
(30%), iynəyarpaqlıların (20%) yüksək faiz təş-
kil etməsi, yarpaqtökən ağacların hamısının bir-
likdə 20%-ə enməsi aydınca sübut edir ki, bu 
zaman Kiçik Qafqazın ərazisində kəskin soyuq 
(2000 m-dən yuxarıda buzlaşma) iqlim şəraiti 
hökm sürmüşdür. Xvalın əsrinin palinoloji gös-
təriciləri sübut edir ki, qeyd olunan buzlaşma-
nın davam etməsi əvvəlki buzlaşmalara nisbə-
tən ən qısa (50 min ilə yaxın) olsa da, iqlim 
şəraiti çox soyuq olmuşdur. Eyni zamanda buz 
və qar örtüyü də əvvəlkilərdən az olmuşdur. 

Xvalın buzlaşması Azıx mağarasının III 
mədəni təbəqəsinə müvafiq gəlir və bu təbə-
qənin mədəni tullantılarla daha zəngin olması 
qədim insanların mağaralarla olduqca sıx əla-
qədə olduğunu göstərir. Mağara çöküntüləri 
tərkibində düzənlik heyvanlarının (vəhşi at, 
qulan, ceyran və s.) sümük qalıqlarının üstün-
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lük təşkil etməsi dağlıq ərazilərin buzlaqlarla 
örtülü olması ilə izah edilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xvalın buzlaş-
ması sonuncu buzlaşma olduğuna görə həmin 
buzlaşmanın izləri Kiçik Qafqazın relyefində 
nisbətən yaxşı saxlanılmışdır. Belə izlərə Şah-
dağ silsiləsinin Qocadağ, Ağqaya, Qoşqar, 
Qanlı yüksəkliklərinin yamaclarında, 2600-
2800 m yüksəkliklərdə rast gəlinir. 

Beləliklə, palinoloji tədqiqatların nəti-
cələri sübut edir ki, pleystosen tarixində Kiçik 
Qafqaz ərazisində dörd uzunmüddətli buzlaş-
manın formalaşması üçün şərait olmuşdur. 
Birinci buzlaşma erkən pleystosenin əvvəlində, 
ikinci buzlaşma erkən pleystosenin sonunda, 
üçüncü – orta pleystosenin ikinci yarısında və 
dördüncü buzlaşma son pleystosenin (xvalın 
əsri) əvvəlində formalaşmışdır. 

Hər bir növbəti buzlaşma özündən əvvəl-
ki buzlaşmaya nisbətən miqyasına və davam-

etmə müddətinə görə geri (kiçik olmuş) 
qalmışdır. Lakin hər bir növbəti buzlaşma əv-
vəlkindən daha soyuq olmuşdur. Eyni zaman-
da sonuncu buzlaşma daha qısa olmuş və az 
əraziləri tutmuşdur.  
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