Метеороложи кямиййятлярин ясас сащя характеристикалары
Meteoroloji kяmiyyяtlяr olan tяzyiq, havаnın rütubяti, temperaturu, külяk,
buludluq, yağıntı sahяlяri mürяkkяb sahяlяrdir vя hяr birinin özünяmяxsus
xüsusiyyяtlяri vardır. Bu kяmiyyяtlяrin sahя vяziyyяtinin тящлили sinoptik тящлилin
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qanunauyğunluğunu nяzяrя almaqla hava proqnozuну тяртиб етмяк цчцн илкин
material щесаб олунур.
Тязйиг сащяляри
Bilirik ki, hər bir qaz onu məhdudlaşdıran divara təzyiq göstərir. Təzyiq qaz
molekullarının divara zərbə qüvvəsinin əvəzləyicisidir. Qazın təzyiqi onun
molekullarının hərəkəti ilə bağlıdır. Odur ki, qazın həcmi dəyişmirsə, temperaturun
artması nəticəsində molekulların hərəkət sürəti artır və deməli təzyiq də artır. Fərz
edək ki, atmosfer sükunət halındadır və xəyalən ondan bir hava həcmi ayıraq. Bu
həcmin daxilindəki hava, onu əhatə edən hava kütləsinə xəyali divar kimi təzyiq
göstərir. Bu da o deməkdir ki, atmosferin hər bir nöqtəsində müəyyən atmosfer
təzyiqi vardır. Beynəlxalq vahidlər sistemində təzyiq (Pa) paskalla ölçülür. Paskal
1m2 sahəyə düşən 1 nyuton (N) qüvvədir.
Атмосфер тязйигинин фязада цфцги пайланмасына барик сащя вя йа тязйиг
сащяси дейилир. Синоптик метеоролоэийада бу сятщляр изобарик сятщляр адланыр. Барик
сащя барик системлярля характеризя олунур. Ашаьыдакы барик системляр мювъуддур.
Сиклон, антисиклон, тязйиг чюкяклийи, тязйиг йалы, тязйиг йящяри, отрог (йцксяк
инкишаф етмиш тязйиг йалы).
Сиклон – мяркязиндя алчаг тязйиг олан гапалы изобарлар сащясидир. Фырланан
мянасыны верир. Siklonda külək yüksək təzyiq sahəsi olan kənar hissələrdən, alçaq
təzyiq sahəsi olan mərkəz hissəyə doğru əsirlər. Nəticədə dairəvi qalxan hava
yaranır ki, bu hava axını şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin əksi istiqamətində,
cənub yarımkürəsində isə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir (şəkil 1). Сиклонда
щаванын низамлы шякилдя йухары галхмасы онун сойумасына вя доймуш щала

эялмясиня сябяб олур, нятиъядя дя булудлар, йаьынтылар йараныр. Siklonun önündə
əsasən hava isti, arxasında isə soyuq olur. Ona görə də siklon keçən zaman hava
dəyişkən olur.

Şəkil 1. Şimal yarımkürəsində siklonda havanın hərəkət mexanizmi
Siklonlar Yer kürəsinin fırlanması nəticəsində, Koriolis qüvvəsinin
təsirindən əmələ gəlirlər. Сиклонда ясас барик сащя тязйиг чюкяклийидир. Тязйиг
чюкяклийи сиклонун мяркязиндян кянарларына доьру дартылмыш изобарлар сащясидир
(şəkil 2). Тязйиг чюкяклийинин оху бойунъа сойуг атмосфер ъябщяси кечир. Сойуг
атмосфер ъябщяси ися кечдикляри яразинин температуруну азалтмагла тутгун щава
шяраити, эцълц шимал- гярб, шимал кцляйи иля характеризя едилир.
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Şəkil 2. Əsas barik sistemlər və onların yerləşməsi
Yarandыьы яrazинин ъоьрафи енлийиндян asыlы olaraq sиklonlar tropиk vя ya
qeyrи-tropиk мяншяли olurlar. Tropik zonanın atmosferindя tez-tez zяif atmosfer
coşmaları yaranır вя bu ъошмалар tropik depressiyalar adlanırлар. Дepressiyalar
яsasяn tropiklяr daxilindя hava axınının ümumi йердяйишмяси istiqamяtindя,
şяrqdяn qяrbя dоğru щярякят едирляр. Bяzi hallarda tropik coşmalar o qяdяr
güclяnirlяr ki, onlarda külяyin sürяti 20 m/sан vя daha çox olur. Bu ъцr
coşmaların diametri bir neçя 100 km-lяrlя ölçülür. Bеля fırtınalı vя ya qasırğalı
külяklяr müşahidя olunan coşmalar tropik siklonlar adlanır; külяyin gücündяn
asılı olaраq onları tropik fırtına, tayfun (külяyin sürяti 18-33 m/sан) vя ya tropik
qasırğa (külяyin sürяti 33 m/s-dяn artıq) да adlandırırlar (şəkil 3).

Şəkil 3. İvan qasırğası, Karib dənizi
Антисиклон – мяркязиндя йцксяк тязйиг сащяси олан гапалы изобарлар сащясиня
дейилир. Təzyiq yalı антисиклонун мяркязиндян кянарына доьру узанмыш габарыг
изобарлар сащясидир (şəkil 2). Antisiklonlarda külək yüksək təzyiq sahəsi olan kənar
hissələrdən mərkəzə doğru əsirlər ( şəkil 4). Nəticədə, enən, burulğanvari irihəcmli

hava axımı yaranır ki, bu da şimal yarımkürəsində saat əqrəbi istiqamətində cənub
yarımkürəsində isə əksinə fırlanır.

Şəkil 4. Antisiklonda havanın hərəkət mexanizmi
Антисиклонда йер сятщиня йахын сащялярдя щава ахынларынын мяркяздян
кянарлара доьру диверэенсийасы баш верир, нятиъядя антисиклонларын мяркязляриндя
щава enir. Бу заман мцяййян щцндцрлцклярдя ися яксиня щава ахынларынын
йыьылмасы баш верир. Енян щава ахынлары антисиклонда щава щиссяъиклярини гыздырыр вя
ону дойма щалындан узаглашдырыр. Бunun nяtиъяsиndя дя булудларын мигдары азалыр
vя ya onlarыn яmяlя gяlmяsи яngяllяnиr. İsti dövrdə az buludlu isti hava əmələ
gətirir, soyuq dövrdə isə dayanıqlı şaxtalı hava yaradır.
Sиклон вя антисиклонларын йаранмасы цчцн атмосфердя лазыми гядяр потенсиал
енержи ещтийаты олмалыдыр вя хцсуси шяраит йарандыгда потенсиал енержи кинетик
енержийя чеврилир. Тяърцбяляр

эюстярир ки, сиклон вя антисиклонлар, ясасян,

температур вя тязйиг фяргляри чох олан районларда, йяни, Йцксяк Ъябщя Зоналары
(ЙЪЗ) йерляшян яразилярдя даща чох инкишаф едирляр.
ЙЪЗ-на йер сятщиндя атмосфер ъябщяляри уйьун эялир, она эюря дя сиклон
вя антисиклонларын йаранмасы атмосфер ъябщяляри зонасында баш верир. Бу заман
сиклонлар чох вахт ъябщялярдя, антисиклонлар ися ъябщянин йахынлыьында (сойуг
щавада) йаранырлар.

