
Mühazirə 1. 

İbrahimov T. 

«Landşaft» nədir? 

«Landşaft anlayişinin təyini» 

Landşaft geniş yayılmış internasional termin olub, landşaftşünaslıq elminin 

əsas anlayışlarından biridir. O, mənşəyinə görə alman çözü olub, «yerin xarici 

görünüşü» və ya «məhəlin forması», «mənzərəsi» deməkdir. Bu mənada o ilk əfə 

XIX əsrin əvvəlində alman coğrafi ədəbiyyatında meydana gəlmişdir (1805-ci ildə 

A.Qommeyer tərəfindən işlədilmişdir). Həmin termin Rusiya coğrafiyasında təbii 

ərazi komplekslərinin sinonimi kimi L.S.Berqin, Q.F.Morozovun, V.H.Sukaçovun, 

A.A.Qriqoryevin və başqalarının əsərlərində öz əksini tapır. Ədəbiyyatda landşaft 

anlayışının bir sıra təyinatları mövcuddur. Rus alimləri arasında landşaftın ilk və 

nisbətən dəqiq təyinini, Rusiyanın düzənlik hissəsinin coğrafi (landşaft) zonalar 

üzrə təbii təsvirin L.S.Berq vermişdir. L.S.Berqə görə coğrafi landşaft «əşya və 

hadisələrin elə cəmi və qruplaşmasıdır ki, orada relyef, iqlim, su, torpaq – bitki 

örtüyü və heyvanat aləminin xüsusiyyətləri, insan fəaliyyətinin təsir dərəcəsi Yerin 

müəyyən zonası daxilində tipik olaraq təkrarlanan bütöv harmonik vahid kimi 

qovuşur»  (Berq, 1946, s.6). 

Landşaftın «bütöv harmonik vahid» kimi qəbul olunması landşaftların inkişaf 

ideyasını inkar etmək deməkdir. Harmonika landşaft komponentləri arasındakı 

əksikliklərin mübarizəsini, daha doğrusu öz-özünə inkişaf ideyasını inkar edir. 

Əksikliklərin mübarizəsi isə dialektik materializmin əsas müddəası kimi inkişafın 

əsasını təşkil edir, əksikliklər olmadan inkişaf da ola bilməz. 

Landşaftın nisbətən tam təyinini N.A.Solnisev verir: «Landşaft genetik 

cəhətcə eyni cinsli təbii ərazi kompleksi olub, eyni geoloji özülə, bir tip relyefə,  

eyni iqlimə malik olmaqla, yalnız həmin landşafta məxsus dinamik cəhətcə əlaqədə 

olan və məkan daxilində qanunauyğun olaraq təkrarlanan əsas və ikinci dərəcəli 

mərzlərin cəmindən təşkil olunur». Bu təyanatda landşaftın aşağıdakı əsas 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır: 
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a)genetik cəhətcə bölünməz, tam olan həmin ərazinin mənşəinin ümumiliyi və 

sonrakı inkişafı, onun kifayət qədər böyük əraziyə (100 km
2
-lərlə) malik olmasına 

səbəb olur; 

b)onun sərhəddi daxilində geoloji quruluş, relyef və iqlim nisbətən eyni cinsli 

olması ilə səciyyələnir ki, bu əlamətlər də öz növbəsində landşaftın bioloji 

komponentlər (torpaq, bitki, heyvanat aləmi və s.) sisteminin qanunauyğun 

yaranması üçün şəraitin əmələ gəlməsinə səbəb olur; 

v)hər bir landşaft digərindən özünün strukturuna, daha doğrusu onun struktur 

elementlərini təşkil edən daha kiçik təbii ərazi komplekslərinin (TƏK) cəminə görə 

fərqlənir. 

Axırıncı genetik və dinamik cəhətcə bir-birilə sıx bağlı olub, vahid təbii ərazi 

sistemini əmələ gətirir. 

N.A.Solnsev landşaftın təyinində ona tabe olan və onun daxildə yerləşən daha 

sadə təbii ərazi komplekslərinin birləşməsinə və tərkibinə əsaslanaraq «aşağıdan» 

«yuxarıya» prinsipini ön plana çəkir. Bununla bərabər landşaft kifayət qədər çoxlu 

təbii ərazi komplekslərindən biri kimi birləşərək coğrafi təbəqəni əmələ gətirir, 

daha doğrusu coğrafi təbəqə həmin landşaftlardan təşkil olunur. Elə ona görə də 

A.Q.İsaçenko landşaftın təyinində «yuxarıdan» «aşağıya» prinsipini əsas 

götürməyi təklif edir. 

N.A. Solnsevin tərifində göstərilir ki, landşaft qanunauyğun olaraq sadə təbii 

ərazi kompleksləri sistemindən təşkil olunmuş, daha doğrusu landşaft «aşağıdan» 

«yuxarıya» təyin edilir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, landşaft öz 

növbəsində daha mürəkkəb təbii ərazi vahidinin bir hissəsi olub, ən nəhayət coğrafi 

təbəqənin ayrılmaz sahəsidir. Ona görə də landşaftın təyininə yalnız aşağıdan 

deyil, yuxarıdan da yanaşmaq olar. Buradan da görünür ki, bütün landşaftlara 

coğrafi təbəqənin inkişafı və differensiasiyasının nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. 

Elə ona görə də A.Q.İsaçenko landşafta aşağıdakı tərifi verir: «Landşaft- landşaft 

vilayətinin, zonalarının və ümumiyyətlə hər hansı böyük regional vahidlərin xüsusi 

genetik hissəsi olub, zonal və azonal münasibətlərin eyni cinsliliyi və fərdi 
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strukturlara, fərdi morfoloji quruluşa malik olması ilə səciyyələnir» (1965, s.117). 

bu təyinat əlbəttə əvvəlkilərin əksinə deyil, onları tamamlayır. 

S.V.Kalesnik coğrafi landşaft nədir sualına cavab verərkən qeyd edir ki, Yer 

səthinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq coğrafi təbəqə daha da mürəkkəbləşmiş və təbii 

olaraq ən kiçik hissələrə bölünmüş, lakin bu hissəciklər ümumi landşaftla əlaqəni 

kəsməmiş və fərdi xüsusiyyətlər əldə etmişdir. Yer səthinin başqa sahələrindən 

keyfiyyətcə fərqlənən, təbii sərhədlərə malik olan və hər bir hissəsi vahid və 

qarşılıqlı əlaqəda olan geniş ərazi üçün hesab edilən və bütün xüsusiyyətlərinə görə 

coğrafi təbəqə ilə sıx əlaqədə olan predmet və hadisələr məcmuundan ibarət yer 

səthinin müəyən hissəsi coğrafi landşaftdır. 

Landşaftın mühafizəsinin izahlı lüğətində landşaft anlayışı aşağıdakı kimi 

təyin edilir: «Landşaft coğrafi təbəqənin nisbətən eyni cinsli sahəsi olub, öz 

inkişafı ilə fərqlənən, strukturuna görə başqa sahələrdən ayrılan, daha doğrusu 

cisim və hadisələrin qanunauyğun ahənginə, coğrafi təbəqə komponentləri 

arasındakı qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirin xarakterinə, ən kiçik ərazi 

vahidlərinin əlaqə xüsusiyyətlərilə seçilən sahədir. Landşaft coğrafi sistemin 

növlərindən biridir». 

Landşaftın fiziki-coğrafi vahidlər sistemində keçid mövqe tutur. Ədəbiyyat 

materiallarından məlumdur ki, fiziki-coğrafi differensiasiyanın aşağı və yuxarı 

pillələrinin təbii şəraitində əsaslı fərqlər mövcuddur. Regional komplekslərin və o 

cümlədən landşaftın ayrılmasının əsas səbəbi xarici və daxili amillərin 

münasibətilə, daha doğrusu günəş istiliyinin zonal paylanması və yer qabığının 

azonal differensiasiyası ilə  bağlıdır. Təbii komplekslərin morfoloji 

differensiasiyası, daha doğrusu sadə coğrafi komplekslərin əmələ gəlməsi daxili 

səbəblərin təsiri ilə, yəni landşaftın özünün və onun komponentlərinin qarşılıqlı 

təsirinin qanunauyğun inkişafı ilə bağlıdır. Bu prosesdə zonallıq və azonallıq 

yalnız ümumi fon yaradan şərait kimi, mürəkkəb coğrafi proseslərin məcmuunu 

inkişaf etdirmək, landşaftın daxili differensiasiyasını yaratmaqda müəyyən rol 

oynayır.  
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Landşaftı böyük regional komplekslərlə (zona, yarımzona və s.) müqayisə 

etdikdə onlar arasında keyfiyyət cəhətcə əsaslı fərqin olşduğunu çox asan görmək 

olur. Belə ki, yüksək ərəcəli fiziki-coğrafi rayonlaşma vahidlərindən heç biri 

landşaftın ən mühüm xüsusiyyətləri olan zonal və azonal əlamətlərə görə 

bölünməməzliyə malik olmur. Həmin vahidlərdən heç birinə özünün mürəkkəbliyi 

və genetik cəhətcə müxtəlifliyinə gör onlara fiziki-coğrafi şəraitin əsas etalonu 

kimi baxmaq mümkün deyil. 

Landşaft və onun morfoloji hissələri arasında əsaslı keyfiyyət fərqləri  

mövcuddur. Bu fərqlər landşaftı ərazi cəhətcə fiziki-coğrafi tədqiqatların əsas 

obyekti hesab etməyə imkan verir. 

Landşaftın morfoloji hissələri həmişə sıx qarşılıqlı əlaqədə olub, bütöv 

sistemlər yaradır. Belə sistemlər daxilində müxtəlif fasiya və mərzlər axım prosesi 

və kimyəvi elementlərin miqrasiyasını, yerli hava kütlələrinin sirkulyasiyasını, 

orqanizmlərin yerləşmə prosesləri və vaxtaşırı miqrasiyasını bütöv şəklində 

birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Onları zonal və azonal əmələ gəlmə şəraitinin 

və inkişaf tarixinin ümumiliyi də birləşdirir. 

Landşaftlar özləri də bir-birindən təcrid olunmuş deyil. Çünki təbiətin özündə 

ayrı düşmüş heç bir hadisə və proses yoxdur. Lakin landşaftlar arasındakı əlaqə bir 

qədər məhdud və əsasən dolayı xarakterə malikdir. Məsələn, dağlıq ölkələrd belə 

əlaqə dağ-dərə küləkləri, daha doğrusu atmosfer sirkulyasiyası vasitəsilə, su 

buxarın kondensasiyası yolu ilə həyata keçirilir. Landşaft komplekslərinin əmələ 

gəlməsi üçün qonşu komplekslərlə qarşılıqlı əlaqə elementar landşaft vahidlərində 

(mərz və fasiyada) olduğu kimi çox böyük təyinedici əhəmiyyətə malik deyildir.  

V.B.Soçava və B.M.Çetırkin göstərirlər ki, landşaft- elə təbii ərazi 

kompleksidir ki, orada təsərrüfat vahid istiqamətdə inkişaf edə bilər. Ərazinin 

təsərrüfat cəhətcə mənimsənilmə profilini müəyyən edərkən mərz və fasiya 

vahidlərilə kifayətlənmək olmaz, çünki həmin vahidlər təsərrüfatın hər hansı 

sahəsini inkişaf etdirmək üçün yerli təbii şərait barədə tam təsəvvür vermir. Belə 

təsəvvürü yalnız landşafta bütövlükdə baxdıqda almaq mümkündür. Landşaftlar 

daxilində müxtəlif təbii sahələrin əlaqəsi təsərrüfatın hər hansı sahəsinin (xüsusilə 
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kənd təsərrüfatının) inkişafı üçün şərait yaradır. Landşaftın tərkib hissələrinin 

vahidliyi və qonşuluq əlaqəsi təsərrüfat və meliorativ tədbirlərin kompleks təyini 

üçün təbii-elmi əsas verir. 
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Mühazirə 2 

İbrahimov T. 

Coğrafi təbəqə və onun əsas xüsusiyyətləri 

Coğrafi təbəqə Yer kürəsinin ən mürəkkəb və müxtəlif komplekslərdən təşkil 

olunmuş hissəsidir. Onun əsas xüsusiyyətləri yer səthində təbii elementlərin uzun 

müddətli qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlmişdir. Yer səthindəki bu 

müxtəlifliklər bir sıra təbiət elmlərinin (geologiya, fiziki-coğrafiya, biologiya, 

torpaqşünaslıq, iqlimşünaslıq və s.) mövzusu və tədqiqat obyektidir. Bu elmlərin 

inkişafı prosesində yer kürəsinin səthi barədə elmi biliklərin toplanması, onun dörd 

tərkib hissəsinin (litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer) mürəkkəb qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində əmələ gəldiyini söyləməyə imkan verir. Bir-birinə daxil olan bu dörd 

müstəqil fiziki-coğrafi təbəqələrdən təşkil olunan daha geniş və mürəkkəb təbii 

kompleks kimi yeni anlayış-  Yerin coğrafi təbəqəsi meydana gəlir. 

Yer bir planet kimi ayrı-ayrı təbəqələrdən təşkil olunmuşdur. Bu təbəqələrdən 

biri coğrafi təbəqə olub, digər təbəqələrlə müqayisədə çox mürəkkəb strukturaya 

və bir sıra fərqli əlamətlərə malikdir. Yerin coğrafi təbəqəsinin fərqli xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: onun tərkibində maddələr üs aqreqat vəziyyətindədir 

(bərk, maye və qaz), onun  inkişafında eyni zamanda iki enerji mənbəyinin – xarici 

(günəşinin şüa enerjisi) və daxili (yerin daxilində radioaktiv elementlərinin 

parçalanmasından alınan enerji) enerjinin iştirakı və üzvi materiyanın – həyatın 

olması. Yerin coğrafi təbəqəsinin dörd sferadan (dörd təbəqədən) təşkil 

olunduğunu ilk dəfə rus təbiətşünası P.İ.Brounov göstərmişdir. O, yazırdı ki, bütün 

bu sferalar (litosfera, atmosfera, hidrosfera və biosfera) biri digəri içərisinə daxil 

olur və bir-birilə qarşılıqlı təsirdə olmaqla yerin xarici görünüşünü yaradır. Bu 

qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi müasir təbiət elmlərinin, xüsusilə coğrafiyanın 

qarşısındu duran ən ümdə vəzifələrdən biridir. Fiziki-coğrafiyanın həmin qarşılıqlı 

təsiri öyrənməsi onun müstəqil elm kimi inkişaf etməsinə və yaxın fənlərdən – 

geologiyadan, hidrologiyadan və meteorologiyadan onu fərqləndirməyə imkan 

verir. 
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Coğrafi təbəqənin fiziki-coğrafiyanın mövzusu kimi əsaslandırılması 

V.V.Dokuçaevin işlərində də müəyyən dərəcədə öz əksini tapır. V.V.Dokuçayev 

XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlində coğrafi təbəqənin bütövlüyü və ayrılmazlığı, 

bütün komponentlərin qarşılıqlı asılılığı barədə təlimi inkişaf etdirdi. 

Coğrafi təbəqənin fiziki-coğrafiyanın mövzusu kimi qəbul olunması barədə 

ilk addımlar 1917-ci ilə qədər olsa da, lakin bu barədə nəzəri, elmi fikirlər sonrakı 

illərdə geniş yayılmağa başladı. Coğrafi təbəqə barədə təlimin işlənməsində 

A.A.Qriqoryevin əməyi böyükdür. O, 1937-ci ildə «Yer kürəsinin fiziki-coğrafi 

təbəqəsinin tərkibi və quruluşun analitik səciyyəsi təcrübəsindən» adlı 

monoqrafiyasında fiziki-coğrafiyanın tədqiqat obyekti olan Yerin xüsusi fiziki-

coğrafi təbəqəsinin mövcudluğunu əsaslandırdı. Fiziki-coğrafi təbəqə Yerin digər 

sferalarından aşağıdakı əlamətlərinə görə fərqlənir: 

1.litosfer, atmosfer və hidrosferin bir-birinə qarşılıqlı daxil olması və qarşılıqlı 

təsiri; 

2.fiziki-coğrafi proseslərin əsasını təşkil edən Günəş enerjisinin daxil olması 

və dəyişilməsi ( bir formadan başqasına keçməsi); 

3.üzvü aləmin mövcudluğu, Yer səthində müxtəlif coğrafi sferaların bir-birinə 

təması və qarşılıqlı təsiri o qədər qüvvətli, hər tərəfli və dərin olur ki, bu təmas 

zonasında yalnız onun üçün xarakter olan xüsusi yeni fiziki-coğrafi təbəqə əmələ 

gəlir. 

S.V.Kalesnik, A.A.Qriqoryevin fiziki-coğrafi təbəqə anlayışını sadəcə coğrafi 

təbəqə adlandırmağı təklif edir və bu ad sonralar elmdə daha da möhkəmlənir. 

S.V.Kalesnik yazırdı ki, «Yer səthi dedikdə biz sadəcə olaraq fiziki və ya riyazi 

səth deyil, proseslərin birinin digərinə qarşılıqlı daxil olması və qarşılıqlı əlaqə 

təsiri altında əmələ gəlib inkişaf edən mürəkkəb komplekslərini başa düşürük. 

Bunlar quruda, atmosferdə, suda və üzvü aləmdə inkişaf etməklə planetimizin 

coğrafi təbəqə adlandırdığımız xüsusi təbəqəsini yaradır». 

İ.M.Zabelin biogenosfera, D.L.Armandın coğrafi sfera, Y.K.Efremovun 

landşaft təbəqəsi, A.Q.İsaçenkonun epigeosfera anlayışları coğrafi təbəqənin 

sinonimləri kimi işlədilir. Lakin bir sıra coğraflar tamamilə haqlı olaraq qeyd 
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edirlər ki, bu coğrafi təbəqə termininin taftologiyasıdır, yəni bir elmin mənası 

dəyişmədən onun adının müxtəlif formalarda sadəcə olaraq təkrarlanmasıdır. 

Coğrafi təbəqəyə ekvivalent olaraq çox tez-tez geosfera anlayışı işlədilir. 

Lakin coğrafi ədəbiyyatda bu termin ümumi mənada çoxdan işlədilir, daha doğrusu 

bizim planetimizi yaradan hər hansı konsentrik təbəqənin (atmosferi, hidrosferi, 

litosferi və s.) geosfer adlandırılması çoxdan qəbul olunmuşdur. 

A.Q.İsaçenko coğrafi təbəqəyə daha qısa və məqsədəuyğun sinonim kimi 

«epigeosfera» termini işlətməyi təklif edir. Bu isə öz növbəsində Brounovun irəli 

sürdüyü «yerin xarici təbəqəsi» anlayışına tamamilə uyğun gəlir. İsaçenko coğrafi 

təbəqə anlayışını izah edərək göstərir ki, coğrafi təbəqə Yerin xarici sferasını deyil 

atmosferin aşağı hissəsini əhatə edən daxili sferasını əks etdirir. Belə olduqda «yer 

kürəsi» «yer səthi» kimi anlayışlardan imtina etmək qarşıda durur. Çünki onda 

atmosfer «yer kürəsi» anlayışına daxil olmur, o görünən sərhəddə malik deyil, fəza 

boşluğunda tədricən seyrəkləşib yox olur. Yer səthindən söhbət  getdikdə isə 

atmosferin xarici səthindən deyil, litosferin və hidrosferin səthi haqqında danışılır. 

A.A.Qriqoryev coğrafi təbəqənin yuxarı sərhəddini 20-25 km yüksəklikdə 

stratosferdən, ozon təbəqəsinin maksimum toplandığı sahədən bir qədər aşağı 

keçirir. Bu sərhəddən aşağı atmosferin quru və okean səthilə qarşılıqlı təsirdə 

olduğu, hava hərəkətinin müxtəlif formaları müşahidə edilir. Coğrafi təbəqənin 

aşağı qurtaracağını A.A.Qriqoryev ilk dəfə 100-120 km dərinlikdən keçirir. Lakin 

bir qədər sonra o, həmin sərhəddi yer səthinə yaxınlaşdırır. Bu məqsəd üçün 

coğrafi təbəqəyə orta qalınlığı 20 km qədər olan yalnız yer qabığını aid edir 

(quruda, dağlar altında onun qalınlığı 60-80 km olduğu halda, okean çökəklikləri 

altında isə 5-8 km qədər azalır). Qriqoryevin bu fikrilə D.L.Armand da razılaşır. 

Coğrafi təbəqənin qalınlığını S.V.Kalesnik (1955) bir qədər daraldır. Onun 

fikrincə Yerin coğrafi təbəqəsində troposfer, bütün hidrosfer, bütün üzvü aləm və 

litosferin üst hissəsi (4-5 km dərinliyədək), daha doğrusu çökmə süxur təbəqəsi 

birləşir. S.V.Kalesnikə görə coğrafi təbəqənin ümumi qalınlığı 30-35 km-dən artıq 

deyildir. Sonrakı işlərində S.V.Kalesnik coğrafi təbəqəyə yer qabığının hipergenez 

sferası adlanan üst hissəsini aid edir. Bu hissə öz növbəsində günəş istiliyinin, 
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suyun, havanın və canlı orqanizmlərin təsiri altında fəal olaraq bir formadan 

başqasına çevrilir və durmadan inkişaf edir. S.V.Kalesnik bunun qalıqlığını bir 

neçə on və 100 metrlərlə hesablayır (maksimum 500-800 m).  S.V.Kalesnikin bu 

fikrini təxminən İ.M.Zabelin və A.Q.İsaçenko da qəbul edirlər. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, coğrafi təbəqənin aşağı sərhəddi barədə 

İ.M.Zabelin bir qədər başqa mövqe  tutur. O, həmin sərhəddi canlı orqanizmlərin 

və suyun maye halında yayıldığı sahəyə gxörə, daha doğrusu 4-5 km dərinlikdən 

keçirməyi üstün tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, litosferdə yüksək təzyiq şəraitində 

425
o
 qədər temperaturda su maye formasında və mövcudluğunu saxlaya bilir. 100

o
-

dək temperatur şəraitdə 3000 m-dən dərin sahələrdə, qüvvətli minerallaşmış (200 

q/l-dən) su məhsulundan tapılan mikroorqanizmlər (anaerob şəraitdə yaşayan sulfat 

bərpa edici bakteriyalar) göstərilən dərinlikdə orqanizmin yaşaması və suyun maye 

halında qalması üçün şəraitin varlığını sübut edir. A.Q.İsaçenko coğrafi təbəqənin 

sərhəddini stratiosferin, daha doğrusu çökmə süxur sferasının aşağı qurtaracağı ilə 

keçirməyi məsləhət görür. Yer qabığının çökmə süxur təbəqəsi maqmatik 

təbəqədən fərqli olaraq, bütövlükdə coğrafi təbəqənin özünün məhsulu olub, 

orqanizmlərin, suyun və hava axınlarının və digər proseslərin bir başa fəaliyyəti 

nəticəsində əmələ gəlir. 4-5 km dərinlikdə 100-150
o
 temperatur şəraitində hələlik 

metamorfikləşmiş çöküntülər müşahidə olunmur. Beləliklə 4-5 km dərinlikdə yer 

qabığının tərkibində və onun xüsusiyyətlərində çox vacib dəyişikliklər gedir. Belə 

ki, atmosfer elementləri 3-5 km dərinlikdə yox olur. Ondan dərində hava, maye, su, 

üzvü aləm və çöküntü süxurlar olmur və burada coğrafi təbəqəyə yad olan 

proseslər müşahidə edilir. 

Əksər tədqiqatçılar coğrafi təbəqənin yuxarı sərhəddini troposferlə stratosfer 

arasındakı keçid təbəqə olan tropopauzadan götürürlər. Atmosferin fiziki 

xüsusiyyətlərində baş verən əsas dəyişikliklər burada müşahidə edilir. Atmosferin 

aşağı, troposfer təbəqəsinin əsas xüsusiyyətləri litosfer və hidrosferlə qarşılıqlı 

təsirilə əlaqədardırlar. Bu qarşılıqlı təsir temperaturun, qalxan hava kütləsinin 

paylanmasına və bütün hava kütlələrinin troposferdə sirkulyasiyasına, həmçinin 

onun rütubətsaxlama və rütubət dövranına, bərk hissəciklərin (toz, duz və s.) 
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toplanmasına səbəb olur. Burada hava kütlələri troposferin ən yuxarı 

sərhəddinədək bakteriyaları, sporları, bitki tozcuqlarını apara bilir. 
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Mühazirə 3 

İbrahimov T. 

Landşaftin strukturu və onun təyini 

Landşaftın strukturası, onun davamlılığı və dəyişgənliyi barədəki 

təsəvvürlərlə əlaqədar landşaft anlayışının nəzəri əsası, təbiətin mühafizəsi üçün 

tədbirlər silsiləsi hazırlanmasının başlanğıcıdır. «Landşaftın strukturası» anlayışı 

son illərdə öz məzmununu əsaslı dəyişmişdir. Bu «struktur» anlayışının ümumi 

elmi mənasının dəyişməsilə bağlıdır. Əvvəllər struktura hər şeydən əvvəl quruluş 

kimi təyin edilirdisə, 1976-cı ildən sonra struktura «Obyektlərin davamlılığı ilə 

əlaqədar olan birliyi, onların bütövlüyünün təmin olunması» kimi şərh edilir. 

Landşaftın strukturası termini ilk zamanlar yalnız «məkanın quruluşu», 

«landşaftın morfologiyası» «landşaftın morfoloji hissələrinin qarşılıqlı yerləşməsi» 

(landşaft, fasiya, mərz, məhəl) mənasında başa düşülürdü (K.İ.Qerençuk, 1956). 

Elmi dünyagörüşün fasiləsiz inkişafı struktura anlayışının dəyişməsinə və yeni 

formada şərh olunmasına səbəb oldu. «Landşaftın quruluşu», onun komponentləri 

arasındakı qarşılıqlı daxili əlaqənin xarakterində ifadə edilən, məkan daxilində 

yerləşən daha kiçik landşaft komplekslərinin ayrılmasıdır (F.N.Milkov, 1970, 

s.131). Bu  təyinat landşaftların məkan aspektlərinin şaquli və üfuqi strukturlarını 

səciyyələndirir. «Landşaft strukturlarının» təyinində onların aspektlərini zamana 

görə təsvir edərkən əsaslı dəyişikliklərə məruz qaldığı aydın olur. V.B.Soçava 

(1963, s.58) landşaft strukturunu aşağıdakı kimi təyin edir. «Geosistem 

elementlərinin məcmuu (onun komponentləri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin 

müxtəlifliyi), fəsli ritmika ilə səciyyələnən və bir sıra formalara transformasiya 

olunan müxtəlif komplekslərin ahəngdar birliyidir». Bu təyinatda komponentlər 

barədəki təsəvvürlər «landşaft strukturu» anlayışının məhəl və zaman etibarilə 

mənası məqsədəuyğun şəkildə əlaqələndirilir. 

Landşaft mürəkkəb təbii ərazi kompleksi kimi aşağıdakı əlamətlərilə 

səciyyələnir: 

1)təbii komponentlərin mövcud olması və həmin komponentlər arasında 

qarşılıqlı əlaqənin və təsirin xarakteri; 
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2)təbii ərazi komplekslərinin varlığı və morfoloji vahidləri əlaqə xarakteri; 

3)komponentlər və TƏK sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqə. 

Komponentlərin və təbii komplekslərin landşaft daxilində yerləşmə qaydası 

onun quruluşu adlanır. Landşaftın şaquli (komponentlərin şaquli istiqamətdə ardıcıl 

yerləşməsi) və üfüqi (TƏK ardıcıllığı) quruluşu  fərqləndirilir. Landşaftın 

quruluşunda coğrafi təbəqənin əsas əlamətləri və qanunauyğunluqları, hər bir 

konkret landşaftın dinamiki xüsusiyyətləri əks olunur. 

1960-cı ilədək landşaft strukturu adı altında morfoloji landşaft vahidlərinin 

yerləşmə xarakteri və onların əlaqəsi nəzərdə tutulurdu. Hazırda isə landşaftın 

strukturası dedikdə komponentlər (şaquli əlaqə) və TƏK arasındakı daxili qarşılıqlı 

əlaqə (üfüqi əlaqə) başa düşülür. Şaquli və üfüqi strukturada daimi qarşılıqlı 

əlaqənin sabitliyi bütün landşaftların bütövlüyünü və vəhdətini təmin edir. 

Landşaftın strukturu anlayışını köhnəlmiş, dəyişməz kimi şərh etmək elmin 

inkişafının qarşısında sipər çəkməyə bənzəyir. Landşaft coğrafi təbəqənin inkişafı 

və mürəkkəbləşməsinə müvafiq olaraq daima inkişaf edir və dəyişkənliyə məruz 

qalır. 

Son 20-25 ildə coğrafi ədəbiyyatda «təbii ərazi kompleksi» anlayışını 

«geosistem» (coğrafi sistem) terminilə əvəz etmək təmayülü geniş yayılmışdır. Bu 

termin ilk dəfə 1963-cü ildə B.B.Soçava tərəfindən elmə gətirilmişdir. Onun 

fikrincə geosistem yer səthinin elə sahəsidir ki, burada təbii komponentlər sistemi 

arasında bir-birilə möhkəm əlaqə mövcuddur (1978, s.292). Bu şərh özünün 

məzmununa görə təbii landşaft anlayışına çox yaxındır. Geosistem ayrı-ayrı 

hissələrdən təşkil olunmuş bütöv təbii varlıqdır. Həmin varlıqlar əmələ gəlməsinə 

görə ümumi nəzəri sistemlər  mövqeyindən təbii formada öyrənilir. Sistemin növ 

və ya cins anlayışı bir-birilə sıx əlaqə münasibətində və öz aralarında qarşılıqlı 

təsirdə yerləşən bütöv, vahid kompleks əmələ gətirən elementlərin  məcmuudur. 

Sistemin elementlərinin (obyektlərin) çoxluğu, əsas fərqli xüsusiyyətləri onlar 

arasındakı əlaqənin münasibəti və bütövlüyüdür. Geosistem terminin tətbiqində də 

əsas məqsəd coğrafi komplekslərin (obyektlərin) mürəkkəb sistemli, real xarakterə 

malik olduğunu açıb göstərməkdir. 
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Hazırda «geosistem» anlayışının təyin olunmasında sistemlərin element 

(substansiya - mahiyyət) tərkibinin göstərilmə xarakterinin fərqlənməsinə görə bir 

sıra fikir mövcuddur. 

1.Birinci qrupun nümayəndələri geosistemə təbii varlıq kimi baxırlar. Onların 

fikrincə geosistem – «sistemin xüsusi idarə-etmə sinifidir; yer səthinin bütün 

ölçüləri daxilində ayrı-ayrı təbii komponentlər biri digəri ilə sistemli əlaqə 

şəraitində yerləşirlər» (V.B.Soçava, 1978, s.292). Bu fikrin təhlili göstərir ki, 

həmin anlayış özünün şərhinə görə landşaft anlayışına yaxındır. Hətta bir sıra 

tədqiqatçılar «geosistem» terminini eyni istiqamətə yönəlmiş maddə kütləsilə 

əlaqədar elementlərin təbii sistemlərə tətbiqini məhdudlaşdırmağı təklif edirlər. 

2.İkinci qrupun nümayəndələri geosistemə təbiətin, əhalinin və təsərrüfatın 

elementlərini özündə birləşdirən yer səthinin mürəkkəb varlığı kimi baxırlar. Belə 

varlığın bütövlüyü təsərrüfat, əhali və təbiət arasında bir başa, əks və dəyişilmiş 

əlaqələrin köməyilə təyin edilir (Sauşkin, Smirnov, 1968). 

3.Üçüncü qrup təyinatda elementlərin tərkibinə məhdudlaşdırıcılar əlavə 

edilmir. Geosistem termini ərazi sistemlərini, daha doğrusu təbii, sosial-iqtisadi, 

təbii –texniki və başqa varlıqları qeyd etmək üçün istifadə edilir. «Hər hansı yer 

səthi sistemləri (lazımi və potensial) genezisindən asılı olmayaraq ölçüsü müəyyən 

hüdud daxilində yerləşirsə ona coğrafi sistem kimi baxmaq olar» (Qoxman və b. 

1971, s.71). 

Sistem anlayışını təhlil edərkən A.Q.İsaçenko (1979, s.56) belə nəticəyə gəlir 

ki, «sistem» anlayışı müasir elm aləmində universal əhəmiyyətə malikdir. O, 

sözünə davam edərək qeyd edir ki, geniş mənada sistem dedikdə müxtəlif 

varlıqların və ya hadisələrin bütövlük xüsusiyyətinə, müəyyən strukturaya, daxili 

quruluşa, xüsusi funksiyaya malik cəmin birliyi başa düşülür. Bütün təbiət özü 

sistemli quruluşa malikdir. Elmdə  müxtəlif tipli və səviyyəli sistemlər (fiziki, 

bioloji, sosial və s.) mövcuddur. Coğraflar xüsusi mürəkkəb təbii sistemlərlə 

məşğul olduğundan, onların tədqiqat obyekti müxtəlif komplekslərdir. Bu 

kompleksləri geosistem adlandırmaq tamamilə məqsədəuyğundur. 
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Coğrafi sistem anlayışı təbii landşaft vahidlərinin bütün ierarxiya (kiçik 

takosnomik vahidlərin böyük vahidlərə tabe olması) cərgələrini, daha doğrusu 

yuxarıdan aşağıya coğrafi təbəqədən onun morfoloji hissələrinədək parçalanmasını 

əhatə edir. Bu nöqteyi-nəzərdən geosistem həqiqətən universal əhəmiyyətə 

malikdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə «geosistem» termini ilkin mənadan fərqli 

olaraq başqa formada işlənməyə başlamışdır. Belə ki, bir sıra coğraflar geosistem 

adı altında yalnız bir-birilə əlaqədə olan, öz aralarında ağırlıq qüvvəsinin təsirilə 

istiqamətlənmiş maddə mübadiləsinə malik təbii komplekslər silsiləsi başa 

düşürlər. 
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Mühazirə 4 

İbrahimov T. 

Landşaftin  hündürlük  strukturu 

Landşaft komplekslərinin hündürlük strukturu komplekslərin komponentləri 

arasındakı qarşılıqlı əlaqənin xarakteri, komponentlərin ahəngdarlığı, birliyi və 

münasibətilə təyin edilir. Bu özü də, inkişaf prosesində komponentlərin dəyişmə 

istiqamətindən, komplekslərin yaşından və  inkişaf tarixindən asılıdır. Hündürlük 

strukturası landşaft komplekslərinin bütün taksonomik vahidlərində eyni 

komponentlərdən ibarət olmağına baxmayaraq eyni quruluşa malik deyil. Elə ona 

görə də komponentlər arasındakı əlaqə xarakterinə görə onlar bir-birindən əsaslı 

surətdə fərqlənirlər. Komplekslərin hündürlük strukturunda komponentlərin maddi 

tərkibinə, qalınlığına görə kəmiyyət və keyfiyyət fərqləri müşahidə edilir. Hər bir 

landşaft kompleksinin şaquli kəsilişində coğrafi təbəqənin bütün sferlərinin 

hissələri (litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer) bu və ya digər dərəcədə iştirak edir. 

Bu sferlərin fraqmentləri təbii komponentlər adlanır. Hər bir təbii kompleksin 

hündürlük kəsilişinə nəzər saldıqda, komponentlərin şaquli mərtəbəlilik 

formasında yerləşdiyinin şahidi oluruq. 

Müşahidələr göstərir ki, adətən hündürlük strukturası sahə etibarı ilə böyük 

landşaft komplekslərində (tip, yarımtip və ya ölkə, vilayət, əyalət daxilində) daha 

mürəkkəb və müxtəlif cinsli olduğu halda kiçik komplekslərdə eyni cinsli olur. 

Kompleksin şaquli strukturundakı fərqi Böyük Qafqazın cənub yamacında, 

Girdiman çayın orta axınında (Qaranohur kəndi rayonunda sürüşməyə məruz 

qalmış dağ-meşə, meşə-çöl komplekslərinin şaquli kəsilişində) görmək olar. 

Həmin kəsilişdə sürüşmə materialları ilə mürəkkəbləşmiş meşə landşaftlarının 

şaquli strukturunun keyfiyyətcə eynicinsli olmaması, hər bir komponentin eyni 

qalınlıqda və bütövlükdə (ana süxurların, aşınma təbəqəsinin, torpağın və s.) 

olmadığı yaxşı görünür. 

Komplekslərin hündürlük strukturu əmələ gəlmə vaxtından, daha doğrusu 

kompleksin tutduğu ərazinin yaşından çox asılıdır. Belə ki, kompleksin yaşı nə 

qədər çox olsa o müasir təbii proseslərin mənfi təsirinə bir qədər az məruz qalacaq 

və elə ona görə də komponentlərin strukturu nisbətən tam və şaquli qalınlığı çox 
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olacaq, eyni zamanda yumşaq çöküntü süxurları daha qalın, torpaq-bitki örtüyünün 

isə mərtəbəliyi müşahidə ediləcəkdir. 

Landşaft komplekslərində hündürlük strukturu qalınlığının eyni olmaması 

aşağıdakı müxtəlif səbəblərlə bağlıdır: kompleksin ərazisində akkumulyasiya və ya 

gətirmə materiallarının toplanma şəraiti, yamacların meyillilik dərəcəsi, iqlim 

şəraiti (isti və rütubətli və ya quru və soyuq) və s. daha qalın komplekslər rütubətli 

isti və mülayim iqlimli akkumulyativ düzənliklərdə müşahidə olunur ki, burada da 

yumuşaq gətirmə materiallarının və torpağın qalınlığı artır, ağac bitkiləri çox 

mərtəbəli olur, qrunt sularının yayıldığı horizont yaxşı inkişaf edir. Dağlıq şəraitdə 

komplekslərin şaquli strukturunun qalınlığı düzənliyə nisbətən həmişə az  olur. Bu 

da denudasiya proseslərindən, xüsusilə qravitasiyanın intensivliyindən asılıdır. 

Litosferin əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən relyef, geoloji süxurlarla, 

tektonik strukturlarla sıx əlaqə şəraitində inkişaf edir. Azərbaycan ərazisi üçün 

akkumulyativ, erozion-denudasion, arid-denudasion və s. relyef tipləri xarakter 

olmaqla, onların əmələ gəlməsində akkumulyasiya prosesi, arid iqlim şəraiti, 

denudasiya hadisəsi, şaxta aşınması və başqa proseslər fəaliyət göstərmişdir. 

Yer səthi və landşaft komplekslərinin şaquli strukturu üçün genetik cəhətcə 

relyefin vahid morfostruktur elementlərinə aid olan skulptur formalarının birliyinə 

geomorfoloji komplekslər kimi baxmaq olar. Geomorfoloji komplekslər yer 

səthinin elə bölgüsüdür ki, o öz ölçüsünə görə çox hallarda landşaftlara, onun 

morfoloji bölgülərinə müvafiq gəlir.  

Relyefin göstərilən bütün xüsusiyyətlərindəki dəyişikliklər landşaftın 

hündürlük strukturu vasitəsilə öz əksini tapır. Belə ki, relyef nə qədər mürəkkəb 

olsa, onun tipləri də o qədər tez əvəz olunur, landşaftın tərkibində mərzlər və 

fasiyalar daha çox ayrılır. 

Landşaft komplekslərinin hündürlük strukturunun əmələ gəlməsinin sürətli və 

intensiv getməsi, onun iqlim şəraitindən də çox asılıdır. Ümumiyyətlə landşaftın və 

onun ayrı-ayrı komplekslərinin inkişafında və dinamikasında iqlimin rolu 

əvəzedilməzdir. Ərazinin iqlim xüsusiyyəti bir sıra göstəricilərin cəmindən 

ibarətdir. Bu göstəricilərə komplekslərin yerləşdiyi əraziyə daxil olan günəş 
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radiasiyasının miqdarını, havanın temperaturu və rütubətliyinin, atmosfer 

yağıntılarının cəmini, küləklərin istiqaməti və sürətini aid etmək olar. İqlim 

göstəricilərinin əyalətlər və vilayətlər üzrə paylanma xüsusiyyətinə səbəb olan 

hava kütlələrinin sirkulyasiyası proseslərinin də böyük əhəmiyyəti vardır. 

Landşaft kompleklərinin şaquli kəsiyində müşahidə edildiyi kimi, onların 

hündürlük quruluşunda iqlimin rolu əvəz edilməzdir. Məsələn, eyni yaşlı və 

genetik cəhətcə eyni cinsli olan relyef formalarında, müxtəlif  iqlimli şəraitdə, bir-

birinə yaxın və nisbi yüksəkliyi çox olan sahələrdə hündürlük strukturlarının 

xarakteri eyni olmayacaqdır. Belə ki, Böyük Qafqazın cənub şərq qurtaracağında, 

İsmayıllı rayonun Diyallı kəndi yaxınlığında Sarmat çöküntüləri təxminən 200 m 

mütləq yüksəklikdə yerləşməklə qalınlığı 100 m-dən çox, torpaq örtüyünün 

qalınlığı 20-30 sm, səthində ağac (palıd) və ot bitkiləri yayılmışdır. Babadağda 

3400 m yüksəklikdə qalınlığı təxminən eyni olan həmin yaşlı sarmat çöküntüləri 

üzərində soyuq iqlim şəraitində torpaq örtüyü nisbətən zəif inkişaf etmiş (qalınlığı 

15 sm), bitkisi alçaq boylu ot bitkilərindən ibarət olub tam örtük yaratmır. 

Təbii ərazi komplekslərinin hündürlük strukturunda iştirak edən ən ümdə 

komponentlərdən biri də torpaq örtüyüdür. Torpaq örtüyünün ən sadə və eyni cinsli 

olmasına görə, fasiya digər komplekslərdən fərqlənir (onun strukturunda yalnız bir 

növ torpaq iştirak edir). Mərzin sərhəddində bir sıra torpaq cinslərini birləşdirən 

növ müxtəliflikləri rast gəlir. Daha mürəkkəb torpaq birləşmələri landşaftın 

daxilində yayılmış torpaq yarımtipləridir. Ən nəhayət daha böyük torpaq bölgüsü 

torpaq tipləri olub, landşaft tiplərinin səciyyəsində təsvir edilir. 

Landşaft komplekslərinin hündürlük strukturu bu və ya digər təbii proseslərin, 

xüsusilə müasir proseslərin təsiri altında uzun müddətli inkişaf tarixi ərzində çox 

dinamik; mütəhərrik və dəyişkən xarakterə malik olması ilə səciyyələnir. Şaquli 

strukturun bütövlükdə pozulması nisbətən kiçik komplekslər üçün daha 

xarakterdir. Xüsusilə hazırda bir sıra təbii proseslərin (sel, sürüşmə, uçqun və s.) 

fəlakətli xarakterə malik olduğu dağlıq ərazilərdə bu hadisələrin təkrarlanması tez-

tez müşahidə edilir. Sel axınları, sürüşmə hadisələri əvvəllər mövcud olan təbii, 
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bəzən isə süni kompleksləri tamamilə örtmək və məhv etməklə keyfiyyətcə 

fərqlənən yeni komplekslər yaradırlar. 

Düzənliklərin ayrı-ayrı sahələrindəki komplekslərin şaquli strukturu bəzən 

quraqlığın, toz burulqanlarının, daşqınların, qasırğa xarakterli küləklərin və s. təsiri 

altında dəyişir. Belə ki, toz burulqanları komplekslərin strukturunu və qalınlığını 

özünün əmələ gəldiyi, keçdiyi və fəaliyyətini qurtardığı sahələrdə dəyişdirir. Bu 

proses adətən qurtardığı axırıncı sahədə çöküntüləri qoyub getməklə öz fəaliyyətini 

qurtarır. 
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Mühazirə 5 

İbrahimov T. 

Landşaft və onun mərtəbəlilik quruluşu 

 

Yerin coğrafi təbəqəsinin xüsusiyyətlərindən biri onun təbii sferlərinin 

(litosfer, atmosfer, hidrosfer və biosfer) cəmləşərək sıx qarşılıqlı əlaqə nəticəsində 

yaratdığı müxtəliflik, təzadlıqdır. Bu sferlar arasındakı qarşılıqlı təsir xüsusi 

təbəqənin – landşaft sferasının əmələ gəlməsinə və ayrılmasına imkan verir. 

Landşaft sferası günəş enerjisinin Yer səthində həyatın inkişafı naminə daha 

məqsədəuyğun, müxtəlif enerji növlərinə çevrilməsinə xidmət edir. Quruda 

landşaft sferasına müasir aşınma təbəqəsi, yer səthilə təmasda olan hava qatı, 

yeraltı və yerüstü sular, torpaq, bitki örtüyü, canlı orqanizmlər və s. daxildir. Başqa 

sözlə landşaft sferası yer səthində müşahidə olunan təbii komplekslərin cəmidir. 

Y.K.Yefremov coğrafi təbəqə anlayışını başqa terminlə – landşaft təbəqəsilə 

əvəz etməyi təklif edir. Son işlərində bu təklifə S.V.Kalesnikdə qoşuldu. Coğrafi 

təbəqə anlayışını landşaft təbəqəsi terminilə əvəz etməkdə Y.K.Yefremov (1950) 

bircə səbəb irəli sürür, o da guya «coğrafiyanın təyinində Yerin coğrafi təbəqəsi bir 

elm kimi» heç şey izah etmədən tavtalogiya kimi səslənir, Əlbəttə bu təsəvvür elmi 

cəhətcə tamamilə əsassızdır. Yuxarıda göstərildiyi kimi fiziki-coğrafiyanın coğrafi 

təbəqə barədə elm kimi əsaslandırılması tamamilə qanunauyğundur. Sadə bir 

misalla bunu izah etmək olar. Əgər iqlimşünaslıq iqlim, torpaqşünaslıq torpaq, 

geobotanika bitki örtüyü barədə elmdirsə, deməli fiziki coğrafiya da coğrafi təbəqə 

haqda elmdir. Landşaft təbəqəsinə gəlincə, onun fiziki-coğrafiyanın mövzusu kimi 

təyin olunması üçün coğrafi təbəqədən də xeyli çox əlavə izahat tələb olunur. 

Əgər biz elmi ardıcıllığa riayət edib, onun yerinə yetirilməsinə əməl etməli 

oluruqsa, onda fiziki-coğrafiyanın mövzusunu, tədqiqat obyektini coğrafi təbəqə 

deyil, landşaft təbəqəsi adlandırmalı, onun tədqiqilə məşğul olan elmi isə fiziki-

coğrafiya yox landşaftşünaslıq adlandırmalıyıq. Buradan görünür ki, geniş 

yayılmış və öz yerini elmdə möhkəmləndirmiş coğrafi təbəqə terminini landşaft 

təbəqəsilə əvəz etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Lakin landşaft təbəqəsinin bir qədər 

dar mənada ayrılması lazımdır. Coğrafi təbəqə daxilində litosfer, atmosfer, 
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hidrosfer və biosferin bir başa təmasda və fəal qarşılıqlı təsirdə olduğu zonanın 

landşaft sferası kimi ayırmaq məqsədəuyğundur. Landşaft sferası üzvü aləmin 

həddən artıq mərkəzləşməsinə və toplanmasına görə coğrafi təbəqənin bioloji 

foksunu təşkil edir. Coğrafi təbəqənin hissəsi kimi bu sfera qlobal xarakterə malik 

olmaqla, xüsusi elmin-landşaftşünaslığın tədqiqat obyektidir. Landşaft sferası 

başqa sferlərdən fərq8lənməklə planetimizin xarici və daxili quruluşunun ən 

mürəkkəb, insan cəmiyyətinin mövcud olduğu və fəaliyyət göstərdiyi hissəsidir. 

Landşaft sferasını təşkil edən coğrafi komplekslərin xarakteri bilavasitə landşaftın 

özündə, Yerin daxilində və ümumiyyətlə yer səthində gedən müəyyən proseslərin 

cəmilə təyin edilir. 

Landşaft sferası quru və okeanda müşahidə olunan landşaft komplekslərinin 

birliyidir. Coğrafi təbəqədən fərqli olaraq landşaft sferasının qalınlığı o qədər də 

çox olmayıb, bir neçə yüz metrlərlə ölçülür. Landşaft sferasına müasir aşınma 

təbəqəsi, torpaq-bitki örtüyü, heyvan orqanizmləri və havanın yer səthilə təmasda 

olan hissəsi daxildir. Atmosfer, litosfer və hidrosferin bir başa əlaqədə olan, bir-

birinə təmas edən və fəal qarşılıqlı təsirdə olan hissəsində xüsusi təbii komplekslər 

– landşaftlar əmələ gəlir. 

Həyatın əmələ gəldiyi, toplandığı və sıx örtük yaratdığı yer landşaft sferasıdır. 

Lakin burada da canlı orqanizmlər qeyri-bərabər paylanmışdır. Onların ən sıx 

yayıldığı və inkişaf etdiyi sahə litosferin, atmosferin və  hidrosferin bir-birinə daha 

yaxın təmas etdiyi təbəqədə müşahidə edilir. Bu hissədə, V.İ.Vernandskinin dediyi 

kimi «həyat pərdəsi» yaranır. Bu pərdə landşaft sferası komponentlərinin bilavasitə 

bir-birinə daxil olduğu və qarşılıqlı təsirdə olan, günəş enerjisinin dəyişikliyə 

məruz qaldığı, yeni törəmə komponentlərin (o cümlədən torpaq və dünya okeanı 

dibindəki lil təbəqəsinin) əmələ gəldiyi ən fəal hissəsidir. 

Göstərildiyi kimi, coğrafi təbəqədə belə əlaqə pərdəsi üçdür: atmosferlə – 

litosferin, atmosferlə – hidrosferin və hidrosferlə – litosferin qovuşduğu səthlər, 

daha doğrusu quru, okean səthi və okean dibi. Bunların hər biri coğrafi təbəqənin 

özünə məxsus xüsusi və daha mürəkkəb struktur vahidləri olub, əvvəlki üç 

mərtəbədən (litosfer, atmosfer və hidrosfer) fərqli olaraq, burada əsas komponent 
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yoxdur, elə ona görədə onlar müxtəlif coğrafi sferların hesabına əmələ gəlir. Quru 

səthi adlandırdığımız sahə nazik (cəmi 10 metrlərlə ölçülən), lakin özünün 

quruluşuna görə çox mürəkkəb təbəqə olub, torpaq, su atmosfer havası, bitki, 

heyvanat aləminin mikrooorqanizmlərin bir-birilə çox sıx qarışması nətixəsində 

əmələ gəlir. 

Əlaqə pərdəsindən coğrafi təbəqənin kənarlarına doğru uzaqlaşdıqca qarşılıqlı 

mübadilənin fəallığı zəifləyir, ayrı-ayrı coğrafi sferların tərkibində başqa 

komponentlərin iştirakı azalır və onların quruluşu tədricən bəsitləşir. Ona görə də 

üç əsas struktur mərtəbədən (litosfer, atmosfer və hidrosfer) hər birini qalınlığına 

görə bir sıra ikinci dərəcəli təbəqələrə və ya mərtəbələrə bölmək olar. 

Coğrafi təbəqənin özülünü yaradan, çökmə süxur təbəqəsinin üst hissəsində 

günəş şüasının, suyun, atmosfer qazlarının (oksigen və karbonun) və üzvü aləmin 

təsiri altında intensiv dəyişikliyə məruz qalan çöküntü toplanan təbəqədə 

hipergenez zonası ayrılır. Əslinə baxanda stratisferin bu hissəsini landşaft 

sferasının əmələ gəldiyi quru səthini əlaqə (kontakt) pərdəsinə aid etmək lazımdır. 

Onun qalınlığı destimetrlərlə ölçülən ən üst hissəsini orqanizmlərlə və üzvü 

maddələrə zəngin olan torpaq və ya pedosfera təşkil edir. 

Troposferdə qalınlığı 500-600 m-dən 1000-1500 m-dək olan aşağı təbəqə 

sərhəd zolağı, təmas və ya sürtünmə zolağı adı altında ayrılır. Burada hava 

təbəqəsilə quru və okean səthinin qarşılıqlı təsiri, əlaqəsi çox aydın müşahidə 

olunur, toz kütləsi əsasən burada toplanır, temperaturun sutkalıq gedişi, 

rütubətlilik, küləklərin işi özünü yaxşı göstərir. Atmosferin yuxarı təbəqələrində 

hava kütlələrinin sürtünmə təsiri müşahidə edilməyən və küləklərin sürətinin 

kəskin artdığı azad atmosfer zonası yerləşir. 

Sürtünmə və ya təmas təbəqəsinin yer səthindən 30-50 m hündürlüyədək olan 

aşağı hissəsi troposferin yer səthinə söykənən təbəqəsi kimi ayrılır. Burada yerli 

amillərin iqlimə təsiri aydın müşahidə edilir, havanın temperaturu və rütubətlilik 

yüksəklik istiqamətiedə çox tez azalır. Nəhayət, atmosferin 1,5-2 m yer səthindən 

yüksək olan ən aşağı horizontu mikroiqlim sferası və ya mikrosfera adlanır. Bu 

sfera çox yüksək rütubət saxlama qabiliyyəti, temperaturun kəskin tərəddüdü, 
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küləklərin zəifliyi, həmin göstəricilərin çox böyük şaquli qradientə malik olması, 

gecə temperaturunun inversiyası və başqa əlamətlərlə səciyyələnir. 

Troposferin yer səthinə təmas edən əbəqəsi torpaq və hipergenez sferasının üst 

hissəsilə birlikdə coğrafi təbəqənin ən mürəkkəb əlaqə (kontakt) pərdəsini yaradır 

ki, bunu da yerüstü landşaft sferası adlandırmaq olar. Həqiqətən, coğrafi təbəqənin 

bu struktur vahidi yuxarıda göstərilən üç əsas coğrafi sferanın təmasında 

(kontaktında) əmələ gəlir. Burada planetimizin canlı maddələrinin əsas hissəsi 

(99% qədər) cəmləşir. Yerüstü landşaft sferasında enerji və maddələrin əsas 

dəyişilmə mexanizmi yerləşir ki, bu da öz növbəsində coğrafi təbəqənin «istehsal 

edici fabriki», nəhəng laboratoriyası olub, burada fasiləsiz olaraq ərimə, 

oksidləşmə, bərpa olunma, hidrotasiya, bioloji sintez və parçalanma prosesləri 

gedir, dağ süxurlarının mexaniki dağılması, yumşaq çökmə materiallarının 

aparılması və akkumulyasiya olunması, atmosfer yağıntılarının düşməsi, axım, 

buxarlanma və transpirasiya, torpağın, buzlağın, relyefin müxtəlif formalarının 

əmələ gəlməsi baş verir. 

Landşaft sferası da coğrafi təbəqə kimi çox mürəkkəb mərtəbəlilik quruluşuna 

malikdir. Dəqiq tədqiqatlar zamanı elə torpaq örtüyünün özündə bir sıra 

horizontalar və təbii proseslərin xarakterindən asılı dəyişikliklər yaradan bir neçə 

hadisələr ayırmaq olur. Bunlara yeraltı suların dərinlik səviyyəsini aid etmək olar. 

Bu səviyyədən aşağı torpağa oksigenin daxil olması çətinləşir, torpaq altında 

geokimyəvi şərait kəskin dəyişir və bununla yanaşı torpağın və bioloji proseslərin 

xarakteri başqalaşır. Temperatur rejiminə görə daimi orta illik temperatur səviyyəsi 

fərqləndirilir. Belə  ki, həmin səviyyədən aşağı illik temperatur amplitudu hiss 

edilmir (ekvator boyunda həmin səviyyə 5-10 m, mülayim enliklərdə 15-20 m, 

yüksək enliklərdə 20-30 m dərinlikdə yerləşir) və daimi sutkalıq temperaturun 

səviyyəsi də (0,7-1,0 m dərinlikdə) nisbətən dərində yerləşir. 

Qurunun kontakt təbəqəsinin yerüstü hissəsində horizontların fərqləndirilməsi 

yalnız atmosfer proseslərinin xarakterinə görə deyil, biocoğrafi əlamətlərə görə də 

(horizont və ya mərtəbə, yerüstü mamır, şibyə örtüyü, ot və kolluqlar, meşəaltı 

otlar, kolla rvə meşə yaradan ağaclar) mümkündür. 
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Təbiətdə bir qrupp xüsusi mərtəbəlilik forması vardır ki, onun yaranması 

relyeflə, daha doğrusu quru səthində yüksəkliyin artması ilə əlaqədardır. Bu bir sıra 

mərtəbələrin ardıcıl olaraq bir-birini əvəz etməsində, xüsusilə istilik və su 

rejimində və bütün landşaftın strukturunda gedən dəyişiklərdə müşahidə edilir. 

Buraya ovalığın, yüksək düzənliyə, dağətəyinə, alçaq, orta və yüksək dağlığa 

ardıcıl olaraq keçmə daxildir. 
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Mühazirə 6 

İbrahimov T. 

Landşaft komplekslərinin üfüqi strukturu 

Landşaftın üfüqi strukturu təbii ərazi komplekslərinin yerləşdiyi və ya 

yayıldığı ərazidə qarşılıqlı əlaqə və tabeçilik şəklində mövcud olan sistemlərin 

məcmuudur. Landşaftın üfüqi quruluşu aşağıdakı kimi təyin edilir. Landşaftın 

üfüqi quruluşu onun tərkibinə daxil olan daha aşağı səviyyəli taksonomik 

vahidlərin və landşaft elementlərinin birləşməsidir. Bu vahidlər öz əksini müxtəlif 

mozaika və ya teksturlar şəklində landşaft xəritəsində tapır. Genetik cəhətcə eyni 

olan maddə və enerji mübadiləsinin daima təkrarlandığı daha kiçik vahidlərin 

birləşməsi «morfoloji landşaft» və ya «landşaftın morfoloji strukturu adlanır». 

Landşaftın tərkibinə daxil olan və onun daxili qeyri uyğunluğunu yaradan vahidlər 

sistemi morfoloji vahidlərdir və onların əlaqəsi landşaftın morfoloji strukturunu 

yaradır (Landşaftların mühafizəsi lüğəti, 1982, s.209). 

Landşaftın morfologiyası və onun strukturundan gələcək bölmələrdə ayrıca 

söhbət açmağı nəzərdə tutduğumuza görə, burada yalnız regional və tipoloji 

strukturdan danışmağı nəzərdə tuturuq. 

Komplekslərin mürəkkəb üfüqi strukturunu izah etmək üçün qrafik 

sxemlərdən və cədvəllərdən istifadə edilir. Bu sxemlər çöl tədqiqatları zamanı 

toplanan faktik materiallar, müxtəlif miqyaslı landşaft xəritələri və fiziki-coğrafi 

rayonlaşma sxemlərinə əsaslanır. Azərbaycanın tərtib olunmuş orta miqyaslı fiziki-

coğrafi rayonlaşma xəritəsində düzənlik və dağlıq vilayətlərin üfüqi strukturunu, 

müqayisə etdikdə göstərilən məsələni izah etmək olar. Sxemdən (şək.1) görünür ki, 

hər iki (Kür çökəkliyi və Böyük Qafqaz) vilayət bir fiziki-coğrafi ölkə daxilində 

(Krım-Qafqaz ölkəsi) birləşir. Lakin bu vilayətlər öz strukturunun xarakterinə, 

mürəkkəbliyinə görə bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənir. Birinci vilayət sahəsinə 

görə (2137, 2 min ha) ikincidən təxminən iki dəfə kiçikdir (4039, 1 min ha), fiziki-

coğrafi rayonların sayı isə müvafiq olaraq 8 və 10-dur. Buradan da görünür ki, 

ikinci  vilayətdə komplekslərin üfüqi strukturu birinciyə nisbətən mürəkkəbdir. 

Bunun səbəbi Böyük Qafqaz dağlarının ayrı-ayrı regionları özünün inkişaf tarixinə, 
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morfostruktur elementlərinin müxtəlifliyinə, təbii landşaftlarına və ondan 

istifadəsinə görə müqayisə edilməz dərəcədə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. 

Keçmiş SSRİ-nin fiziki-coğrafi rayonlaşma xəritəsində 1:10 000 000 

miqyasda müxtəlif regionları müqayisə edərək A.E.Fedina (1973,  s.43) göstərir ki, 

dağlıq ölkələrdə üfüqi struktura xeyli mürəkkəbdir. Bu da həmin ölkələrdə bir sıra 

təbii proseslərin (qravitasiya, fiziki aşınma, axım, geomorfoloji quruluşun 

mürəkkəbliyi, yüksəkliyin böyük amplitudaya malik olması, tektonik proseslərin 

intensivliyi və s.) düzənliyə nisbətən intensivliyi ilə  əlaqədardır. 

Ümumi planda üfüqi strukturanın mürəkkəbliyini qeyd etmək və ona məxsus 

aşağıdakı misalları göstərmək olar. Rusiya düzənliyi əyalətinin mürəkkəb relyefi 

təbii komplekslərin differensiasiyasında əsas rol oynayır. Qərbi – Sibir ovalığında 

düzənlik relyef şəraitində isə komplekslərin üfqi strukturunun mürəkkəbliyi 

görünür, qrunt suların səthə yaxınlığı və qruntun kifayət qədər yaxşı 

rütubətlənməsilə bağlıdır. Kür – Araz ovalığında təxminən eyni cinsli iqlim 

şəraitində (yarımsəhra və quru çöl) komplekslərin mürəkkəb üfüqi strukturunun 

əmələ gəlməsi ana süxurların litoloji tərkibi, relyef  formaları, qrunt sularının 

səviyyəsinin dərinliyi və şorlaşma dərəcəsilə əlaqədardır. Bütün bu misallardan 

görünür ki, komplenkslərin üfqi strukturunun mürəkkəbliyi müxtəlif səbəblərdən 

asılıdır. 

Landşaftın üfüqi strukturu onun tipoloji kompleksləri üçün də xarakterdir. O 

regional vahidlərin üfüqi strukturundan elə prinsipial fərqə malik olmayıb, 

müxtəlif ərazilərdə müxtəlif mürəkkəbliyə malik olması ilə səciyyələnir. 

Dağlıq örkələrdə tipoloji komplekslərin üfüqi strukturunun eyni olmamasının 

səbəbi əsasən iqlim şəraiti və relyefdən asılıdır (Şəkil 2). Ümumi hündürlük 

qanunauyğunluğuna müvafiq olaraq yüksəyə qalxdıqca havanın temperaturu aşağı 

düşür və müəyyən hündürlüyədək atmosfer yağıntılarının miqdarı artır və nəticədə 

bitki örtüyü, çaylarda axım, torpaq əmələgəlmə prosesi dəyişir, dağ süxurları 

parçalanır və erozion relyef formaları əmələ gəlir. Axırıncı landşaftın morfoloji 

vahidləri strukturunun mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. 
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Dağlıq ölkələrdə iqlim şəraitinin göstərilən istiqamətdə dəyişməsi hər şeydən 

əvvəl dağ sistemlərinin böyük yüksəkliyə çatmasına səbəb olan tektonik 

proseslərdən, dağlıq ərazinin coğrafi mövqeyindən asılıdır. 

Relyef formaları (qaya çıxıntıları, ovuntu konusları, maili və ya dik yamaclar, 

sürüşmələr və s.) tipoloji vahidlərin üfüqi strukturunu mürəkkəbləşdirir. Yamacın 

yuxarı hissəsində, subnival və nival qurşaqlarına yaxın sahələrdə strukturalar fiziki 

aşınma, xüsusilə şaxta aşınması,  soliflüksiya proseslərilə mürəkkəbləşir, 

yamacların dikliyinin artması və süxurlar daxilində çatların yaranması qravitasiya 

materiallarının yamacın ətəyində yerləşən sahələrə doğru yer dəyişməsinə, yumşaq 

gətirmələrin müxtəlif qalınlıqda toplanması və mexaniki tərkibcə fərqli olmasına 

səbəb olur. Müxtəlif relyef formaları üzərində müəyyən torpaq növləri və bitki 

assosiasiyaları yaranır, qruntun və torpağın eyni dərəcədə nəmlənməsi müşahidə 

edilir. Elə bunların cəmi də üfüqi strukturların eyni cinsli olmadığına və 

mürəkkəbliyinə səbəb olur. 

Landşaft komplekslərinin üfüqi strukturu yalnız təbii proseslərin deyil, 

insanların təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında da dəyişir. Lakin aparılan tədqiqat 

işlərinin nəticəsi və müşahidələr göstərir ki, insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsirilə 

bu və ya digər kompleks ərazisinin yalnız bir hissəsi pozula bilir. Bir sıra 

komplekslərin və ya bir böyük kompleksin eyni cinsli üfüqi strukturunun 

bütövlükdə pozulması ümumiyətlə mümkün deyil, olsa da çox seyrək hallarda 

müşahidə edilir. Məsələn, Orta Asiyanın dağətəyi düzənliklərində özünə məxsus 

təbii şəraitə malik ətraf səhra komplekslərinin təbii şəraitindən fərqlənən, əvvəllər 

mövcud olmuş komplekslərin təbii üfüqi strukturunu mürəkkəbləşdirən 

mədəniləşmiş, daha doğrusu antropogen mənşəli oazislər əmələ gəlmişdir. Yaxud 

Böyük Qafqazın cənub yamacında orta dağ meşələri zonasında təbii komplekslərin 

üfüqi strukturu 80-85 faizə qədər dəyişmədən qalmışdır. Bütün bunlara 

baxmayaraq üfüqi strukturu tamamilə əsaslı surətdə dəyişən komplekslər də vardır. 

Məsələn,  Böyük və kiçik dəryaçalar yaradılarkən müxtəlif taksonomik dərəcəli bir 

sıra fiziki-coğrafi komplekslərin ərazisi su ilə örtülür və əvvəllər mövcud olan 

fiziki-coğrafi rayon və ya landşaft növü yerində yeknəsək su səthi əmələ gəlir (Kür 
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çayı üzərindəki Şəmkir, Mingəçevir, Varvara su ambarları, Volqa çayı üzərindəki, 

Orta Asiya respublikalarındakı su anbarları və s.). Onu da qeyd edək ki, 

komplekslərin strukturunun davamlılığı hər bir yerdə eyni olmayıb, bir-birindən 

fərqlənirlər. Dağlarda meşə komplekslərinin strukturu subnival, nival və dağ-

çəmən komplekslərilə müqayisədə daha möhkəmdir. Çünki meşədən yuxarıda 

yerləşən həmin komplekslər daxilində qravitasiya proseslərinin təsiri altında fiziki 

aşınma və denudasiya hadisələri qüvvətli gedir. Dağ-meşə komplekslərində il və 

sutka ərzində hava temperaturunun tərəddüdü nisbətən zəif olur, yamaclar meşə 

bitkilərinin köklərilə yaxşı bərkiyir və ona görə də burada aşınma, axım və 

maddələrin aparılması prosesləri zəif gedir. 

Landşaftın hündürlük və üfüqi strukturlarının təhlili göstərir ki, hər iki 

struktur sistemi bir-birilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində inkişaf edir və onları bir-

birindən təcrid olunmuş şəkildə təsəvvür etmək olmaz. Təbii proseslər və insanın 

təsərrüfat fəaliyyəti komplekslərin strukturunu yaradır və dəyişdirir. Bu amillərin 

hər ikisi müxtəlif formada təsir göstərir. Hər şeydən əvvəl onların təsiri altında 

komplekslərin şaquli strukturu pozulur, baş verən dəyişikliklər heç də həmişə üfüqi 

strukturanın yenidən qurulmasına səbəb olmur. Təbii komplekslərin strukturunda 

bir tərəfdən mürəkkəbləşmə müşahidə olunursa, digər tərəfdən sadələşmə gedir. 

Müasir təbii proseslər və  təsərrüfatın müxtəlif sahələri bütün hallarda yüksək 

səviyyəli komplekslərin inkişaf etdiyi ərazilərdə strukturanı bütövlükdə dəyişmir 

(məsələn, ölkə, zona, landşaft tipi daxilində). Onların əsaslı təsiri kiçik sahələrdə 

yerləşən aşağı səviyyəli komplekslərdə (fiziki-coğrafi rayon, landşaft növü, 

mərzdə), daha doğrusu lokal ərazilərdə baş verir. 
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Mühazirə 7  

İbrahimov T. 

Landşaftin təsnifati və xəritələşməsinin metodlari 

Təsnifat məqsədindən asılı olaraq bölünən, fərqlənən eyni cinsli predmetlərin, 

təbii obyektlərin sistemləşmə yollarından biridir. Deməli, təbii komplekslərin 

bütövlükdə və ayrı-ayrılıqda (mərzin, fasiyanın, landşaftların) təsnifatını vermək 

olar. Lakin bir təsnifatda bütün dərəcələrdən olan təbii ərazi komplekslərini əhatə 

etmək olduqca çətindir. Təsnifat tədqiqat aparılan sahədə oxşar əlamətlərini və 

fərqli cəhətlərini, yerləşmə qaydalarını və komplekslərin tabeçilikdə olmasını (yəni 

kiçik vahidlərin böyüklərə tabe olmasını) aydınlaşdırmağa imkan yaradır. 

Təsnifatsız landşaft xəritələrinin tərtibi qeyri mümkündür. 

Təsnifat termininin bir-birilə əlaqədar iki anlayışdan ibarət olduğu qeyd edilir 

(landşaftın mühafizəsi lüğəti, 1982, s.89): 

a)təsnifatla bağlı fəaliyyətin məcmuu, daha doğrusu təsnif olunan obyektlərin 

əhəmiyyəti və öyrənilmə xassəsinə əsaslanan fəaliyyət – «bölgü qanunlarının» 

işlənib hazırlanması. 

b)təsnifatın nəticəsi cədvəl, qrafik, xəritə legendasında və s. əks olunur. 

Landşaft təsnifatında müxtəlif əsaslara və müxtəlif əlamətlərə görə bölgü 

aparıla bilinir. Adətən landşaft tədqiqatı zamanı landşaft sinfi, yarımsinfi, tipi və s. 

bölünərkən aşağıdakı əlamətlər nəzərdə tutulur: 

1.Landşaftların xüsusiyyəti və onların komponentləri, burada təbii və 

antropogen elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi, öz-özünə təşkil olunma və idarə etmə 

proseslərinin qarşılıqlı münasibəti, komponentlər arasında əlaqənin möhkəmliyi, 

bioloji məhsuldarlıq, əsas aparıcı komponentlərin səciyyəsi (meşə, çöl, yarımsəhra 

və s. landşaftlar), maddə və enerji mübadiləsi zamanı balans göstəriciləri; 

2.Komponentlərin yerləşdiyi sahələrin xüsusiyyətlərinə, onların tutduqları və 

ya yayıldıqları ərazinin səciyyəsi, eyni cinslilik dərəcəsi, mürəkkəblik, onların 

tərkibinə daxil olan komplekslərin təzadlığı, aşağı səviyyəli coğrafi komplekslər, 

onların birləşmiş formaları və həmin komplekslər arasındakı əlaqənin intensivliyi. 
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Landşaftın təsnifatını «yuxarıdan» «aşağıya» doğru yaratmaq mümkün deyil. 

Bu metod tamamilə mücərrəd yoldur. Təsnifat konkret landşaftların öyrənilməsi və 

müqayisəsi, onların əmələ gəlməsinin ümumi əlamətləri, strukturu və morfoloji 

quruluşu nəzərə alınmaqla kiçik komplekslərin qruplaşması əsasında, yəni 

«aşağıdan» «yuxarıya» tabe prinsipinə uyğun yaradılmalıdır.  Bu isə landşaft 

xəritəsi tərtib etməyi tələb edir. Bu xəritələrin tərtibinin lazımi faktik materialların 

və hər bir landşaftın özünün təsnifatını aparmadan mümkün deyil. 

Xəritə tərtib edilərkən, elmi təsnifatda, səhvə yol vermək, iki tərəfli mövqe 

tutmaq olmaz. Elə ona görə də, coğrafiyada təsnifat problemi həmişə xəritələşmə 

ilə bağlı olmuşdur. 

Təsnifat sxemi düzəldilərkən, bir sıra məntiqi qaydaların gözlənilməsi tələb 

olunur. Həmin qaydalar təsnifat qurularkən səhv təsəvvürlərdən uzaqlaşmağa 

kömək göstərir. D.L.Armand coğrafi təsnifatda tətbiq edilən daxili 

qanunauyğunluqlar üçün qəbul edilmiş bölgü anlayışının aşağıdakı qaydalarını 

işləyib hazırlamışdır. 

1.Ayrılmış landşaft növlərinin cəmi cins anlayışının həcminə bərabər 

olmalıdır. Növ tipoloji təsnifatın ən kiçik vahid kimi, həmişə bir qədər böyük 

bölgünün – cinsin tərkibinə daxildir. Çalışmaq lazımdır ki, cinsin sərhəddində 

həmin cinsə aid olmayan və ya daha yüksək təsnifat vahidinə tabe olan başqa 

növlər olmasın. 

2.Bir cinsli anlayışa tabe olan, bir pilləli təsnifat daxilində yalnız bir təsnifat 

əlaməti olmalıdır. Bu qayda öz növbəsində hakim amil metodundan hər tərəfli 

istifadə etməyə zəmanət verir. Əgər qabaqcadan təsnifat işlənib hazırlanırsa, onda 

bir sıra daha əsaslı əlamətləri seçib ayırmaq və onların tabelik qanunauyğunluğunu 

aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu amillərdən hər biri həmin təsnifat pilləsi üçün özünü 

hakim amil kimi apara bilər. Lakin təbii ərazi komplekslərini səciyyələndirən digər 

əlamətlər ikinci dərəcəli olub, əsas amillərə köməkçi hesab edilir və müstəqil 

komplekslərin ayrılmasına təsir göstərməməlidir. Məsələn, əgər təsnifatın hər hansı 

pilləsinin ayrılması üçün əsas və ya komponent mezorelyef hesab edilirsə, deməli 

torpaq-bitki örtüyünün birliyi bölgü üçün əsas ola bilməz. Əgər həmin amillərin 
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nəzərə alınması məsləhətdirsə, onda onların təsnifat pilləsinin ən kiçik vahidlərinin 

ayrılması üçün əsas hesab etmək lazımdır. 

3.Növlərin fərqləndirilməsində bölünən qruplar bir-birindən ayrı olmaqla 

təsnif edilən obyektin heç birini iki qrupa daxil etmək olmaz. Landşaftların 

təsnifatında tətbiq edilən qanun çox dəqiq olmalı, iki mənalı anlayışdan imtina 

edilməli,  eyni landşaft növü kimi müxtəlif cinsə aid edilməməlidir. 

4.Təsnifatlarda məntiqi cəhətcə xoşa gəlməyən, istənilməyən pillələrin 

ayrılması məqsədəuyğun deyil. Məntiqi qanunauyğunluq pozularsa, təsnifat 

özünün əhəmiyyətini, mahiyyətini itirə bilər. Məsələn, əgər təsnifatın dörd pilləli 

olması qərara alınmışsa, onda həmin prinsipdən imtina etmək olmaz. Müəyyən 

hallarda isə komplekslərin əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, onu dörd və ya üç 

pilləli düzmək də məsləhət görülmür. 

Təsnifatlar sırasında nəzəri və təcrübi cəhətdən ən əhəmiyyətlisi landşaftların 

təsnifatıdır. Bu məsələyə F.N.Milkov, A.Q.İsaçenko, V.A.Nikolayev, 

N.A.Qvozdetski, N.A.Solnsev və başqalarının bir çox tədqiqatları həsr 

olunmuşdur. İndiyədək tədqiqatçılar  arasında landşaftşünaslığın mübahisəli 

məsələlərindən biri olan təsnifat barədə müəyyən razılıq əldə edilmiş və əksər 

landşaftşünaslar tərəfindən bu və ya digər dərəcədə bəyənilmiş əsas təsnifat 

vahidləri qəbul olunmuşdur. Əksəriyyət tərəfindən az-çox qəbul edilən təsnifat 

sisteminə şöbə, sinif, cins, növ daxil edilir. 

Coğrafi təbəqənin strukturunu təşkil edən sferlərin təmas və qarşılıqlı təsir 

tipinə görə fərqləndirilən ən böyük təsnifat kateqoriyası landşaft şöbəsidir. Həmin 

əlamətə görə F.N.Milkov (1967) yer səthi, su-quru, su və b. landşaft şöbələri ayırır. 

Şöbələr daxilində istilik rütubət balansının zonal fərqlənməsindən asılı olaraq 

landşaft sistemləri – Arktika, subarktika, mülayim, subtropik, tropik və s. ayrılır. 

İqlimin şöbələr (sektorlar) üzrə dəyişmə xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla landşaft 

sistemləri yarımsistemlərə bölünür. Məsələn, boreal landşaft sistemi daxilində 

mülayim kontinental, kəskin kontinental landşaft yarımsistemləri ayırmaq olar. 

Landşaft sinfi relyefin əsas birinci dərəcəli hipsometrik səviyyələrinə 

(morfostrukturularına) müvafiq gəlir. Əksər alimlər bu xüsusiyyətə görə iki əsas 
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landşaft sinfi düzənlik və dağlıq landşaftlarını fərqləndirməyi təklif edirlər. Dağ 

landşaftlarını fərqləndirən əsas əlamətlər mərtəbəliliyin və hündürlük qurşaqlarının 

olmasıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dağ landşaftlarının müxtəlifliyinə 

komplekslərin strukturunun mürəkkəbliyinə bilavasitə dağlıq sahənin coğrafi 

mövqeyi, enlik və uzunluq dairələri böyük təsir göstərir. Məsələn, Qafqaz və Orta 

Asiya dağları, tundra və səhrada yerləşən dağlar, Uzaq şərq və Mərkəzi Asiya 

dağları təbii şəraitinə və landşaftın yüksəklik qurşaqlarının strukturuna görə bir-

birindən ciddi fərqlənirlər. 

Landşaft tipləri zonal əlamətlərdən – xüsusilə istilik və temperaturun 

münasibətindən asılı olaraq yaranır. Bu amil yerüstü və yeraltı suların rejimini, 

əsas təbii proseslərin xarakterini və inkişaf istiqamətini, fitosenozların və 

zoosenozların tərkibini və strukturunu tənzimləyir. Landşaft tipləri adətən fiziki-

coğrafi zonalara müvafiq gəlməklə, tundra, meşə, meşə-çöl, səhra, yarımsəhra və s-

dən ibarət olur. A.Q.İsaçenko (1965) landşaft tiplərini ən böyük təsnifat vahidi 

hesab edir və landşaft sinfinin tipə tabe olunduğunu göstərir. 

Landşaft cinslərinin yaranmasında və təsnifat sisteminin bir pilləsi kimi 

ayrılmasında V.A.Nikolayev (1978) relyefin genetik tiplərini, Q.İ.Yurenkov (1982) 

isə  landşaft tiplərinin əyalətlilik xüsusiyyətlərini (qarışıq meşələrin şərqi avropa 

landşaftları, qarışıq meşələrin uzaq şərq landşaftları və s.) əsas təyinedici ölçü 

hesab edirlər. 

Landşaftın tipoloji təsnifatının ən kiçik vahidini landşaft növlərini bəzi alimlər 

(A.Q.İsaçenko, Q.İ.Yurenkov) ərazinin genetik xüsusiyyətlərinə görə, bəziləri isə  

(V.A.Nikolayev) dominant və ya fon yaradan mərzlərin strukturuna görə ayırmağı 

məsləhət görürlər. Landşaft növü mənşəyinə, strukturuna və morfologiyasına görə 

daha yaxın landşaftları birləşdirir. Bir  landşaft növünün ən vacib əlaməti eyni tipli 

relyef və ana süxurların üstünlük təşkil etməsidir. Azərbaycan landşafşünasları 

landşaft növlərini mezorelyefin maillik və parçalanma dərəcəsinə, torpaq-bitki 

örtüyünün növ müxtəlifliyinə görə ayırırlar. 

Landşaftların göstərilən əsas təsnifat vahidlərindən əlavə keçid mövqe tutan 

vahidləri də (yarım sinif, yarımtip, yarımcins, yarımnöv və s.) mövcuddur. 
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Məsələn, düzənlik  sinfi daxilində yüksək düzənliklərin və ovalıqların landşaft 

yarımsinifləri, dağlarda alçaq, orta və yüksək dağ yarımsinifləri fərqləndirilir. 

Azərbaycan bütövlükdə dağlıq sinfinə daxil olmaqla birinci dərəcəli 

morfostrukturaya görə ayrılır. Onun daxilində Kür-Araz ovalığı, Ceyrançöl-

Acınohur-Qobustan arid denudasion alçaq dağlığı, Alazan-Əyriçay dərəsi və s. 

ikinci dərəcəli morfostruktur əlamətlərə görə yarımsinif kimi təsnifat bölgüsünə 

daxil olur. Mülayim qurşağın meşə landşaft tipi daxilində şimali tayqa, orta tayqa 

və cənubi tayqa, meşə-çöl tipində-şimali, mərkəzi və cənubi meşə çöl landşaft 

yarımtipləri ayrılır. Təsnifat sistemi vahidlərinin belə ayrılması faktik materialların 

toplanması və təhlili, onların dəqiqlik və etibarlılıq dərəcəsinin tamlığı, landşaft 

xəritələşməsinin miqyasından asılıdır. Təcrübə göstərir ki, xəritənin miqyası nə 

qədər böyük olarsa, faktik materiallar da o qədər çox və dəqiqlik artıq olacaqdır. 

Bu tərtib olunan xəritənin yüksək tələbata cavab verməsi üçün vacibdir. Əsas 

vahidlər kimi, keçid vahidlər taksonomik sistemdə dəqiq və möhkəm yer tutur və 

bütünlükdə təsnifat qaydasına tabe olur. 

Azərbaycanın ilk landşaft xəritəsi tərtib edilərkən (müəllifləri Müseyibov 

M.A., Kərəmov N.K., Kərimov Ş.B., Süleymanov M.Ə. miqyası 1:600 000, elmi 

redaktorları N.A.Qvozdetski və N.Ş.Şirinov), yüksək təsnifat vahidi kimi landşaft 

sinfi qəbul edilmişdir. Həmin təsnifata görə Azərbaycan ərazisi bütövlükdə iki – 

dağlıq və düzənlik landşaft siniflərinə bölünmüşdür. Lakin son 20-25 ildə bütün 

respublika ərazisində apardığımız iri, orta miqyaslı landşaft tədqiqatları və landşaft 

xəritələşmə işlərinin təhlili göstərir ki, dağarası, dağətəyi və dağ daxili düzənliklər, 

onların landşaft komplekslərinin əmələ gəlməsi genetik cəhətcə həmin 

düzənliklərlə təmasda olan və onları əhatə edən dağ sistemləri, onlardan daşınıb 

gətirilən denudasiya materiallarının toplanması ilə sıx əlaqədədır. Daha doğrusu 

N.A.Qvozdestkinin təbrincə desək, dağarası çökəkliklər landşaftının yaranması və 

differensiasiyası, onları əhatə edən dağlarla funksional qarşılıqlı əlaqə 

sistemindədir. F.N.Milkovun sözü ilə desək paragenetik əlaqəyə malikdir. Elə ona 

görə də, dağarası və dağdaxili çökəkliklərin landşaftını müstəqil düzənlik landşaft 

sinfi kimi ayırmaq məqsədə uyğun deyil. Onları dağlıq sinifi üzərində yarımsinif 
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kimi ayırmaq elmi cəhətdən daha düzgün olar. Buradan da görünür ki, coğrafi 

təbəqənin yalnız orogen qurşağı və platforma mənşəli düzənlikləri landşaft sinfi 

kimi ayrılmalı və təsnifat sisteminin ən yüksək pilləsində durmalıdır. Orogen 

qurşağın dağarası düzənlikləri və dağdaxili çökəklikləri isə yarımsinif kimi dağ 

təbii ərazi kompleksləri sinifinə daxil edilməlidir. Adətən düzənlik landşaft sinifi 

iki əsas yarımsinifə-ovalıqların və yüksək düzənliklərin landşaftlarına bölünür. 

Bunlar arasında fərq yalnız hipsometrik yüksəklikdə deyil, relyefin və landşaftın 

parçalanma dərəcəsində, mənşəyində, ana süxurların xarakterində, iqlimdə və 

başqa komponentlərdə müşahidə edilir. Əgər ovalıq landşaftları daha cavan, relyefi 

akkumulyativ mənşəli, ana süxurları yumşaq, asan su keçirən olursa, yüksək 

düzənliklərin landşaftları isə adətən yaş cəhətcə daha qədim, denudasiya prosesləri 

üstünlük təşkil edir, ana süxurlar torpaq əmələ gəlməsində əsas rol oynayır. Ovalıq 

landşaftları yüksək düzənliklərlə müqayisədə nisbətən az yağıntı alır, təbii drenajı 

zəif olur. Bütün bu xüsusiyyətlər öz əksini torpaq örtüyündə və biosenozların 

xarakterində tapır. 

Dağlıq landşaftların yarımsiniflərə bölünməsi onların mərtəbəlilik 

xarakterinin fərqlənməsində daha aydın əks olunur. Dağlıq landşaftlarda üç əsas 

yarımsinif   (alçaq, orta və yüksək dağlıq) qeyd edilir. Bunlardan əlavə dağarası, 

dağdaxili çökəkliklər xüsusi yarımsinfi kimi ayrılır. Azərbaycanın orta miqyaslı 

landşaft xəritəsi tərtib edərkən aşağıdakı təsnifat vahidlərindən istifadə edilmişdir: 

sinif, yarımsinif, tip yarımtip, növ (landşaft) və mərz. 

Azərbaycanın landşaft xəritəsinin təsnifat bölgü sistemində landşaft sinfi və 

yarımsinifdən sonra ən böyük taksonomik vahid landşaft tipləridir. Landşaft tipləri 

bioiqlim amillərinə-temperatur və rütubətin münasibətinə görə ayrılır. Azərbaycan 

ərazisi özünün coğrafi mövqeyinə görə subtropik landşaft qurşağı daxilində 

yerləşməklə yarımsəhra, çöl-meşə-çöl, meşə, yüksək dağ çəmənlikləri və s. təbii 

kompleksləri birləşdirir. Burada landşaftın hündürlük struktur tipləri üfüqi 

istiqamətdə qərbdən şərqə iqlimin kontinentallıq dərəcəsinin dəyişməsilə əlaqədar 

olaraq biri digərini əvəz edir. Landşaftın hündürlük struktur tipləri daxilində 

hündürlük istiqamətdə hidrotermik rejimin dəyişməsinə uyğun olaraq hər bir 
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landşaft tipi daxilində bir neçə yarımtipin əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Məsələn, 

Yüksək dağ çəmənlikləri landşaft tipi daxilində buxarlanma qabiliyyəti üçün lazım 

olan temperatur cəmi hündürlük arasında qeyri mütənasiblik olduğundan, daha 

doğrusu hündürlüyün artması temperaturun miqdarının azalmasına səbəb 

olduğundan, subalp və alp çəmənlikləri yarımtipləri yaranmışdır. Yarımtiplərin 

əmələ gəlməsinə təsir edən bu amilləri orta dağ meşələri, çöl kompleksləri və s. 

tiplərə də aid etmək olar. Landşaft yarımtipləri daxilində temperatur və rütubətin 

münasibətində bir sıra fərqli əlamətləri müşahidə edilir. Belə ki, mütləq yüksəkliyi 

2000 m olan Krız məntəqəsində rütubətlənmə əmsalı bir olduğu halda, mütləq 

yüksəkliyi 2470 m olan Şəmkir Göygölündə 2, Sulak məntəqəsində isə 

(hündürlüyü 2923) 3-ə bərabərdir. Buradan görünür ki, hündürlüyün artması ilə 

temperatur azalır, rütubət isə artır. Hidrotermik rejimin bu göstəricisi ilk növbədə 

bitki örtüyünün xarakterində özünü göstərir. Subalp çəmənliyində temperaturun və 

rütubətin münasibəti təxminən vahidə yaxın olduğundan, yüksək boylu sıx ot 

bitkiləri örtüyünün yaranması üçün optimal şərait yaranırsa, alp çəmənlikləri 

daxilində temperatur cəminin çatışmaması üzündən alçaq boylu çeyrək alp xalısı 

əmələ gəlir. 

Göstərilənlərdən məlum olur ki, bütün landşaft tipləri ikinci dərəcəli və ya 

zonal strukturlu keçid əlamətlərin xarakterinə görə landşaft yarımtiplərinə bölünür. 

Tipoloji təsnifatın kiçik vahidi olan landşaft növlərini ayırarkən, əsas amil 

kimi mezorelyefə, onun parçalanma dərəcəsinə, səthin mailliyinə və torpaq-bitki 

örtüyünün xarakterinə üstünlük verilir. 
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                              Mühazirə 8. 

İbrahimov T. 

Landşaftin morfologiyasi 

 

Landşaftşünaslıq fiziki-coğrafiyasının müstəqil sahəsi kimi, coğrafi təbəqənin 

landşaft sferasının ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarını, müxtəlif ərazilərin 

konkrekt landşaftlarını, oların tiplərini və onlara məxsus olan xüsusi təbii 

əlamətləri öyrənir. Deməli, landşaftşünaslıq hər hansı təbii ərazi komplekslərini 

deyil, onların tipoloji və morfoloji bölgülərini və tərkib hissələrini öyrənməklə 

məşquldur. Təbii komplekslər landşaft vahidindən daha böyük anlayış olub, bir 

sıra landşaftlardan təşkil olunur və fiziki coğrafiyanın taksonomik vahidlər 

sistemini yaradır. Landşaftdan (landşaft növündən) kiçik komplekslərə isə 

morfoloji hissələr kimi baxılır. Təbii ərazi komplekslərinin taksonomik və 

morfoloji vahidlərə bölünməsi coğrafi tədqiqatların metodikası nöqteyi-nəzərdən 

çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Landşaftın morfoloji vahidlərinin öyrənilməsi çöl 

tədqiqatı metodunun tədbiqini tələb edirsə, fiziki-coğrafi rayonlaşma sxemlərinin 

hazırlanması əsasən kameral yolla aparılır. Başqa sözlə, landşaftşünasın çöl 

obyekti hər şeydən əvvəl landşaftın morfoloji vahidləri və tipoloji sisteminin kiçik 

bölgüləridir. 

Qeyd edildiyi kimi, hər bir coğrafi landşaft yalnız ona məxsus olan təbii ərazi 

komplekslərinə, daha doğrusu morfoloji hissələrə malikdir və həmin hissələr 

landşaft daxilində özlərinə məxsus müəyyən qanunauyğunluqla yerləşirlər. Bu 

nöqteyi-nəzərdən coğrafi landşaft daha kiçik təbii ərazi komplekslərinin 

qanunauyğun düzülmüş sistemidir. Onların düzülüşü və cəmi müəyyən struktur 

(hissələrin yerləşməsi) yaradır ki, bu da elmdə landşaftın morfoloji strukturu 

adlanır. Landşaftların morfoloji strukturunun öyrənilməsilə, landşaftşünaslığın 

xüsusi şöbəsi məşqul olur ki bu da coğrafiyada landşaftın morfologiyası adlanır. 

Landşaftın morfologiyası, daha doğrusu landşaft daxili müxtəlifliklər barədə 

məlumatlar Q.F.Morozovun, L.S.Berqin, L.Q.Ramenskinin, S.V.Kalesnikin 

işlərində verilmişdir. Lakin bu məsələyə dair N.A.Solnsev daha tam və hər tərəfli 

məlumat verir. Landşaftşünaslıq elmində morfoloji landşaft bölməsinin yaranması 
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onun adı ilə bağlıdır. N.A.Solnsev və onun ardıcıllarının (A.A.Fedina, 

Q.N.Annenskaya, İ.İ.Mamay və b.) işlərində düzənlik landşaftları tərkibinə daxil 

olan bütün ərazi komplekslərini aydınlaşdırmağa və təyin etməyə, onların tabeçilik 

şəraitində yerləşməsini müəyyənləşdirməyə və çöl xəritələşməsi metodikasına dair 

dolğun məlumat verilir. 

Dağlıq ölkə landşaftlarının morfologiyasının öyrənilmə metodikası və artıqdı 

bu vaxta qədər zəif işlənmişdir. 

Landşaftın morfoloji bölgülərinin mərz və fasiyadan ibarət olmasını hələ 

1938-ci ildə R.Q.Ramenski müəyyən etmiş, sonra isə N.A.Solnsev tərəfindən daha 

dəqiq əsaslandırılmışdır. Hazırda mərz və fasiya vahidlərinin ayrılmasını hamı 

qəbul edir. Eyni zamanda bu vahidlərə bir sıra keçid vahidlər-məhəl mürəkkəb 

mərz, yarımmərz əlavə edilmişdir. 

Təbii baxımından ən kiçik, bölünməz və eyni cinsli təbii ərazi kompleksi 

fasiyadır. Bu termin geologiyadan götürülmüş və 1945-ci ildə L.S.Berq tərəfindən 

landşaftşünaslıqda istifadə edilmişdir. Fasiya elə təbii ərazi kompleksidir ki, onun 

daxilində səth süxurlarının litoloji tərkibi, relyef və rütubətin miqdarı, mikroiqlim, 

torpaq örtüyü və biosenoz dəyişmir və eyni cinsli qalır (L.S.Berq, 1945 s.11). 

A.Q.İsaçenko (1965, s.145) fasiyaya aşağıdakı tərifi verir. «Fasiya-ən kiçik 

(elementar) fiziki-coğrafi vahid olub, eyni yerləşmə və qidalanma şəraiti və bir 

biosenozla səciyyələnir. Fasiya bir mezorelyef elementi (və ya bir mikrorelyef 

formasında), eyni substrat (ana süxur), eyni hidroloji rejim, mikroiqlim və torpaq 

daxilində əmələ gəlir». 

Fasiyanın müxtəlifliyi mikro və mezorelyef formalarının müxtəlifliyilə təyin 

edilir. Adətən fasiya bir mikrorelyef formasını və ya onun bir hissəsini tutur. 

Məsələn, kiçik axmazlarda bəzən çayın keçmiş subasar terrası bataqlıq torpaqlar 

üzərində yayılmış qamış bitkilərilə örtülürsə, onun subasarüstü terrasları isə ətraf 

düzənliyin landşaft əlamətlərini özündə daşımaqla allüvial torpaqlar üzərində 

yulğun və biyan bitkilərlə səciyyələnir. Tutduğu əraziyə və aydın müşahidə 

olunmasına görə daha əhəmiyyətli mezorelyef, yataq boyu tirələr və onlar üzərində 

inkişaf etmiş fasiya qruplarıdır. Əlbəttə relyefin bu mezoforması düzənlik ərazilər 
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üçün xarakterdir. Məsələn, Azərbaycanın Şirvan düzündə Turyançaynın qədim 

yatağına uyğun gələn Yeni arx tirəsinin zirvə hissəsində çəmən torpaqları üzərində 

böyürtkan, söyüd, kol bitkiləri fasiyası inkişaf etdiyi halda, onun yamaclarında 

çəmən-boz torpaqlar üzərində müxtəlif otlu biyanlı fasiya, yalarası çuxurlarda isə 

çəmən-boz torpaqlar üzərində şoran bitgilərindən ibarət fasiya qrupları yayılmışdır. 

Eyni zonal və azonal şəraitdə, bir landşaft daxilində fasiyanın 

differensiyasının əsas amili onun yerləşdiyi sahənin müxtəlifliyidir. Bundan əlavə 

fasiyanın  müxtəlif növlərinin əmələ gəlməsi landşaftın inkişafı ilə əlaqədardır. 

Əlbəttə, buraya fasiya sututarları sayının artması, qırılmış meşələrin yerində 

bataqlıqların əmələ gəlməsi və s. proseslər daxildir. 

Fasiyanın vəziyyəti, onun tutduğu sahə dedikdə yerli eroziya bazisi, 

yamacların səmtliyi, dikliyi və forması ilə səciyyələnən relyefin elementləri 

(təpənin və ya dərənin yamacı, zirvəsi, dabanı və s.) nəzərdə tutulur. Belə ki, çox 

da böyük və yüksək olmayan relyef forması hava kütlələrinin hərəkətinə müəyyən 

dərəcədə təsir göstərir, yer səthində küləyin istiqamətini və sürətini dəyişir, 

nəticədə atmosfer yağıntılarının relyef elementlərinə görə paylanması baş verir və 

həmin elementlərə görə fasiyaların müxtəlifliyi yaranır. Adətən dağ tirələri və ya 

təpələrinin külək tutan yamacları külək tutmayan yamaclara nisbətən atmosfer 

yağıntılarını az alır. Belə şəraitdə qar örtüyünün yamaclara görə paylanması diqqəti 

daha tez cəlb edir. Qar dağ tirəsinin zirvəsindən külək tutan yamaclara doğru 

hərəkət edərək, orada toplanır və relyefin alçaq sahələrində uzun müddət saxlanır. 

Relyef səthinin mailliyi yerli hava kütlələrinin sirkulyasiyasına təsir göstərir. 

Gecələr soyumuş hava hipsometrik cəhətcə alçaq sahələrə doğru axır və temperatur 

inversiyası yaradır. Müşahidələr göstərir ki tirənin və ya təpənin zirvəsində, 

yamacların yuxarı hissəsində şaxtasız günlərin sayı, açıq sahələrə nisbətən 20 gün 

çox, çökəkliklərdə isə 25 gün az olur. 

Fasiya daxilində günəş radiasiyasının paylanması yamacların 

ekspozisiyasından çox asılıdır. Mülayim enliklərdə şimal səmtli yamaclar bütün il 

boyu üfüqi səth günəş radiyasiyasını nisbətən az alırsa, cənub yamaclar çox alır. 

Qış aylarında bu fərq yaya nisbətən daha çox olur. 
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Yamacların dikliyi də günəş radiasiyasının paylanmasına müəyyən dərəcədə 

təsir göstərir. Qışda günəş üfiq üzərində dayanarkən, dik cənub yamaclar maili 

yamaclara nisbətən bir neçə dəfə çox radiyasiya alırsa, şimal yamaclar isə heç vaxt 

düz radiasiyanı almır, yada cənub səmtli dik yamaclarda radiyasiyanın miqdarı 

azalır, çünki günorta vaxtı günəş şüaları yer səthinə küt bucaq altına düşür.  50
0
 

şimal enliyində dikliyi 45
0
 olan cənub yamaclar üfuqi ərazi səthlərinə nisbətən iki 

dəfə az düz günəş radiasiyası alır. 

Relyef səthinin mailliyi fasiyaların yerləşdiyi sahələr üzrə rütubətin və bərk 

materialların paylanmasına xidmət edən əsas amillərdən biridir. Axının sürətli 

olması, həll olmuş maddələrin və iri materialların aparılması yamacın dikliyindən 

və formasından asılıdır. Yamacların səmtindən asılı olaraq buxarlanmanın 

intensivliyi dəyişir və hər bir fasiya daxilində su rejiminin əmələ gəlməsi və 

tənzimlənməsində ekspozisiya əsas amillərdən birinə çevrilir. Ərazinin nisbi 

yüksəkliyi yeraltı suların dərinlik şəraitini təyin edir ki, bu da öz növbəsində 

düzənliklərdə fasiyaların yaranmasında əsas amillərdən biridir. 

Bütün bunlardan məlum olur ki, hər bir kompleksin müxtəlif relyefə malik 

olması istilik və su rejiminə mineral maddələrin gəlir və çıxarının münasibətinə 

görə bir-birindən fərqlənməsinə gətirib çıxarır. Bu o deməkdir ki, bir landşaft 

daxilində hər bir fasiya eyni tipli substrata eyni ekoloji və ya qidalanma şəraitinə 

uyğun olmalıdır. Digər landşaftlar daxilində isə təxminən eyni analoji fasiyalarda 

başqa qidalanma şəraiti olacaqdır. Çünki fasiyaların yerləşdiyi landşaft sahələri 

tamamilə başqa iqlim, dağ süxurları şəraitində və bütövlükdə landşaftı başqa 

landşaftlardan fərqləndirən inkişaf tarixi fonunda əmələ gəlir. Ayrı-ayrı fasiyalara 

aid olan ərazi daxilində müvafiq təbii şəraitdə yalnız bir biosenoz yaranır. Bu və ya 

digər sahədə yaşayan orqanizmlər qidalanmanın qarşılıqlı təsirini hiss edir, onu 

fəal surətdə dəyişdirir, yeni torpaq yaradır, ilkin mikroiqlim dəyişir, su balansını və 

geokimyəvi proseslərin xarakterini inkişaf etdirir. Beləliklə, bir konkret ərazi 

daxilində bitki və heyvanat aləmi qeyri-üzvi komponentlərlə birlikdə sadə, 

bölünməz coğrafi kompleksi fasiyanı əmələ gətirir. 
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Fasiya landşaftlar daxilində canlı orqanizmlərdə olan hüceyrələr kimi, enerji 

və geokimyəvi proseslərin yarandığı ilkin özəkdir. Bəzi tədqiqatçılar 

(A.Q.İsaçenko) landşaftlar daxilində baş verən maddələr mübadiləsinin, enerji və 

maddələrin çevrilməsi proseslərinin öyrənilməsini fasiyadan başlamağı təklif 

edirlər. Lakin fasiyaya maddə və enerjinin dövranını yaradan müstəqil qapalı 

sistem kimi baxmaq olmaz. Fasiyalar bir-birilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində 

yerləşirlər. Adətən, fasiyalarda profil boyunca qanunauyğun olaraq relyef dəyişir 

və fasiya cərgələri yaranır. Relyefin müsbət və mənfi formalarını əhatə edən 

fasiyaların tam cərgəsi bir və bir neçə qonşu mərzlər arasında əlaqə yaradır. Tipik 

fasiya cərgələrinin öyrənilməsi landşaftın dinamikasını izah etməkdə tədqiqatçılara 

yaxından kömək edir. Fasiyaların təsnifatı da fasiya cərgələrinin təhlilinə əsaslanır. 

Landşaftın təbii inkişaf prosesi, insanların təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri 

altında, onun tam dəyişməsi ilk növbədə bitki örtüyünün xarakterindən görünür. 

Elə ona görə də N.A.Solnsev əsas, yeni təbii və törəmə fasiyaları fərqləndirməyi 

təklif edir. 
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Mühazirə 9 

İbrahimov T. 

Landşaftin dinamikasi və təkamülü 

Dinamika və inkişaf prosesləri, onların daima fəaliyyət göstərən 

xüsusiyyətləri komplekslərin strukturları ilə eyni vaxtda öyrənilməlidir. Vahid 

struktur daxilində baş verən və onu keyfiyyətcə dəyişdirməyə sövq etməyən 

landşaft dəyişgənliklərinə landşaftın dinamikası deyilir. Keyfiyyətcə yeni əlaqə 

formalarını və funksiyalarını yaradan, nəticədə landşaftın strukturunu yenidən 

quran dəyişkənliklərə landşaftın inkişafı (təkamülü) deyilir. Hələ son vaxtlaradək 

landşaftın dinamikası adı altında komplekslərin xassələrində gedən bütün 

əyişikliklər başa düşülürdü (landşaftın fəaliyyəti və onun təkamülü). 

Son illərdə təbiətin mühafizəsi və ondan səmərəli istifadə yollarının meydana 

gəlməsilə əlaqədar olan məsələlərin həlli prosesində landşaftın dinamikası və 

inkişafı (təkamülü) anlayışlarının ayrılması məsələsinin vacibliyi ortaya çıxdı. 

Dinamika landşaftın dəyişməsində müşahidə edilən hadisələri səciyyələndirən 

anlayışlardan biridir. O, bu qəbildən olan anlayışlar cərgəsində təxminən orta 

mövqe tutmaqla, müxtəlif tipli dəyişkənlikləri əks  etdirir («işləmə» - «dinamika» - 

«təkəmül»). Dinamiki  dəyişikliklər, hadisələrin dövrilik və ilkin vəziyyətinə 

qayıda bilmək qabiliyyətilə, tədrici inkişaf, yeni təkamül isə müəyyən məqsdə 

(istiqamətə) doğru yönəldilməsi və ilkin vəziyyətinə qayıda bilməməsilə 

səciyyələnir. Əlbəttə landşaftlar daxilində baş verən dəyişikliklərin belə bölgüsü 

şərti xarakter daşıyır. Çünki təbiətdə dönməyən, ilkin vəziyyətinə qayıda bilməyən 

dəyişkənliklər olmur. Hər bir ritmik dəyişkənlikdən sonra əvvəlki vəziyyətə 

qayadarkən, az və ya çox dərəcədə əyintilər müşahidə edilir. Bu «əyintilər» 

yığılaraq ən nəhayət landşaftın strukturunu və inkişafını dəyişdirir. Buradan 

görünür ki, landşaftlar daxilindəki hərəkətlər ritmik və mütərəqqi xarakterə 

malikdir. Komplekslərdə inkişaf ayrı-ayrı ritmlər üzrə gedir və onu spiralın 

həlqəsilə müqayisə etmək olar. Spiralın hər yeni həlqəsi təbii ərazi komplekslərini 

mütərəqqi hərəkətə doğru aparır. 
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Ritmika kompleks hadisələrin zaman etibarilə təkrarlanmasına deyilir. 

Təkrarlanma zamanı hər hansı dəyişkənliyin bir istiqaməti inkişaf edir. İki ritm 

forması fərqləndirilir, dövrü və siklik. 

Dövrü ritmika dedikdə, eyni vaxtda baş verən ritmlər başa düşülür. Məsələn, 

yerin öz oxu ətrafında fırlanma müddəti, onun günəş ətrafında hərəkət vaxtı. 

Dəyişən ritm müddətləri sikl adlanır. Siklin müddəti həmişə orta rəqəmlərlə 

səciyyələnir. Məsələn, Günəş ləkələrinin orta təkrarlanması hər 11 ildə bir əfə baş 

verir. 

Ritmilik Yerin landşaft təbəqəsinin ayrılmaz əlamətidir. Hər hansı landşaft 

kompleksi digərindən yalnız relyefin, bitki örtüyünün, torpağın və başqa 

komponentlərin əlaqə xüsusiyyətinə görə deyil, ritmliyin xarakterinə görə də 

fərqlənir. Dövrü ritmliyə landşaftın struktur əlamətlərindən biri kimi baxmaq 

lazımdır. Ritmlik min illər boyu yaranmış landşaftın biogen komponentləri üçün 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu ritmlər müasir dövrdə orqanizmlərin normal 

mövcudluq şəraiti üçün vacibdir. 

Təkamül dəyişkənliklərinə və sabitləşdirici dinamikaya aid olan proseslərə 

aşağıdakılar daxildir. Dinamiki dəyişikliklər inkişaf edərək tədricən keyfiyyət 

dəyişiklərinə keçir və təbii komplekslərin təkamülünü şərtləndirir. 

Landşaftlarda dinamiki dəyişikliklər onun daxili davamlılığı hesabına 

proseslərin məcmuuna görəbaş verir. Landşaftın davamllığı xarici təsirlərin (təbii 

və antropogen) təzyiqi altında strukturun və fəaliyyət xarakterinin saxlanma 

xüsusiyyətidir. Davamlılıq landşaftın nisbətən sakitlik dövrü olub, onun 

strukturunda ilkin vəziyyətinə qayıda bilməz, yəni dönən proseslərin üstünlüe 

təşkil etdiyi və  zaman etibarilə dəyişmənin müşahidə olunması ilə səciyyələnən 

mərhələdir. Elə bu da landşafta öz-özünü tənzimləyən sistem kimi baxmağa imkan 

verir. Öz-özünü tənzimləmə fəaliyyəti landşaftlar üçün tipik olan vəziyyəti, rejimi 

və komponentlər arasındakı əlaqəni saxlamaqdır. Öz-özünü tənzimləmə 

mexanizmi daxili əlaqələrin intensivliyi və yeni  əlamətlərin əmələ gəlmə 

xarakterinə xidmət edir. 
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Təbiət hadisələrinin dinamikasında fəsli və ya  illik sikllərin əmələ gəlməsi 

əsas amil hesab edilir. Bu sikllərin yaranmasının səbəbləri isə Yerin Günəşə görə 

vəziyyəti, onun forması, yer oxunun mailliyi, Günəş şüalarının yer səthinə düşmə 

bucağı ilə sıx bağlıdır. Baş verən bütün coğrafi  proseslər isə öz növbəsində Günəş 

enerjisinin Yer səthində ilin fəsilləri üzrə qeyri bərabər paylanmasından asılıdır. 

Landşaftın fəsli strukturunu, fəaliyyətini və onun morfoloji hissələrini təyin edən 

proseslər yer səthinə daxil olan günəş enerjisinin miqdarından və onun dəyişmə 

istiqamətinin xarakterindən asılıdır. 

Landşaftın xarici görünüşünün dəyişməsi bütün coğrafi zonalara məxsusdur. 

Zonalardan birində bu əlamət aydın, digərində zəif müşahidə edilə bilər. Bəzi 

hallarda həmin əlamətlər temperatur geişinin üstünlüyü ilə təyin edilir. Belə ki, isti 

ölkələrdə əsasən atmosferin rütubətlənmə rejimi üstünlük təşkil edirsə, qütb 

vilayətlərində işıq rejimi böyük rol oynayır. Landşaftların xarici görünüşünün 

dəqiq əvəz olunduğu rayonlar mülayim qurşaqda, ekvator meşələrində aydın 

müşahidə olunur.  

Landşaftın inkişafı (təkamülü) 

İnkişaf –keyfiyyətcə bir vəziyyətdən başqasına keçməyin ən yüksək hərəkət 

formasıdır. İnkişaf obyektlərin ilkin vəziyyətinə qayıda bilməyən, dönməyən 

qanunauyğun dəyişkənliyidir. Landşaftın təkamülü onun müxtəlif tipli 

dəyişkənliklərini səciyyələndirən ən yüksək səviyyəli anlayışlar sistemidir 

(fəaliyyət – dinamika- inkişaf). Landşaftın inkişafı dönməyən mütərəqqi 

dəyişkənliklərlə müşayət olunur və landşaftın strukturları ardıcıl olaraq biri 

digərini, başqasını əvəz edir. 

Landşaft strukturunun dəyişməsi bir qayda olaraq eyni vaxtada təsir göstərən 

xarici və daxili amillərlə bağlı bir kompleksin digərilə əvəz olunması formasında 

baş verir. Landşaftın inkişafının səbəblərinə kosmik, tektonik, antropogen-

texnogen, yüksək dərəcəli təbii ərazi komplekslərinin məkamülü ilə əlaqədar olan 

tədrici inkişaf formaları daxildir. Daxili səbəblərə landşaftın fəaliyyəti prosesində 

komponentlərin qarşılıqlı təsirində müşahidə olunan bir-birinə zidd hərəkətlər 

aiddir. 
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Müşahidələr göstərir ki, landşaftın öz-özünə inkişafı nisbətən yavaş gedir. 

Lakin inkişafın bu forması tədricən toplanaraq landşaftın xarici amillərinin və  

onun morfoloji vahidlərinin differensiasiyasına səbəb olur. Belə dəyişmələrə 

atmosferin ümumi sirkulyasiyasını, yer qabığının qalxmasını və enməsini, okean 

suların transqressiya və reqressiyasını, materik buzlaqlarını və s. aid etmək olar. 

Xarici təsir landşaftın inkişafının normal vəziyyətini yalnız bu və ya digər 

istiqamətə (sürətləndirmək və ya zəiflətmək) yönəltmək deyil, bəzən onun 

inkişafını dayandırır, hətta landşaftı məhv edir. Belə ki, dördüncü dövrdə bir sıra 

landşaftı məhv edir. Belə ki, dördüncü dövrdə bir sıra landşaft tipləri, yarımtipləri 

və onun küllü miqdarda morfoloji hissələri materik buz örtüyünün altında qalaraq, 

tamamilə məhv oldu və nəticədə göstərilən komplekslərin yerində keyfiyyətcə 

fərqli yeni landşaft kompleksləri əmələ gəldi. Dəniz transqressiyaları nəticəsində 

ilkin  komplekslər aradan çıxır və yenisi yaranır, daha doğrusu sualtı landşaftlara 

çevrilir. 

Öz-özünə inkişaf prosesini insanın gözü qarşısında tez-tez dəyişikliyə məruz 

qalan sadə coğrafi komplekslərin öyrənilməsi zamanı aydınlaşdırmaq asandır. 

Məsələn, göl çuxurunun genişlənməsi, çay sularının yataqdan çıxması, meşənin çöl 

üzərində hərəkəti, yarğanın deltanın böyüməsi və s. Bu proseslər landşaftın 

morfoloji quruluşunun və strukturunun dəyişməsində və onun tamamilə yenidən 

qurulmasında iştirak edir. Lakin bunun üçün uzun müddətli vaxt tələb olunur. 

Landşaft öyrənilərkən onun morfoloji strukturu təhlil edilir. Landşaft 

komplekslərində fasiləsiz olaraq yeni elementlər, yeni fasiyalar əmələ gəlir ki, bu 

köhnə komplekslər yerində yeni landşaftların yaranmasına doğru gedən 

dəyişiklikləri göstərir. V.B.Polınov və L.S.Berq hər bir landşaftda müxtəlif yaşlı 

elementlərin olduğunu diqqətlə öyrənməyi məsləhət görürlər. 

Landşaftın genezisi, onun meydana gəlməsinə və müasir dinamik vəziyyətin 

yaranmasına səbəb olan proseslərin cəmidir. Landşaftın törəməsi adətən onda 

əmələ gətirən əsas amillərlə əlaqədar olub, bir landşaftın digərilə əvəz olunmasına 

şərait yaradır. Müasir landşaftların yaranması və əmələ gəlməsi paleocoğrafi, 

arxeoloji və tarixi metodların köməyi, morfoloji strukturların və proseslərin 
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təhlililə müəyyən edilir. Ona görə də, tədqiqatlar arasındakı müddətin uzunluğu elə 

olmalıdır ki, müasir landşaftların strukturunu və xüsusiyyətlərini yaradan prosesləri 

və onların nəticələrini aydınlaşdırmağa imkan verə bilsin. 
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Mühazirə 10 

İbrahimov T. 

Landşaftin geokimyasi  

Orqanizmlərlə coğrafi şərait arasında mövcud olan qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı 

asılılıq haqqında V.İ.Vernadskinin ideyaları, onların geokimyəvi qarşılıqlı əlaqəsi 

B.B.Polınovun sonralar yaratdığı inkişaf və coğrafi şərh təliminin əsasını qoydu. 

B.B.Polınova görə, landşaftın geokimyası-yer səthinin kimyəvi elementlərinin 

miqrasiya xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən sahəsidir. Burada təbii amillər və 

proseslər bir-birilə kompleks şəkildə qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq şəraitində 

yerləşir. Suayrıcılar, yamaclar, dərələr, sututarlar yer səthinin bir-birindən ayrı 

düşmüş, əlaqəsi olmayan sahəsi deyil, kimyəvi elementlərin miqrasiya proseslərini 

və əlaqəsini birləşdirən, öz aralarında qarşılıqlı əlaqəyə malik bütöv hissəsidir – 

landşaft vahididir. 

Landşaftın geokimyası landşaftşünaslığın V.V.Polınov tərəfindən işlənmiş və 

əsaslandırılmış elmi istiqamətlərindən biridir. Onun məqsədi landşaft sistemlərinin 

xassələrini, onların fəaliyyət və inkişaf xüsusiyyətlərini, kimyəvi elementlərin 

atomlarının miqrasiyası təhlilinin köməyilə öyrənməkdir. Geokimyəvi landşaft 

tədqiqatları zamanı, suda həll olunmuş kimyəvi maddələrin miqrasiya intensivliyi 

öyrənilir, landşaftlar daxilində həll olmuş maddələrin tərkibi, onu təşkil edən ana 

süxurların tərkibilə müqayisə edilir, bitkinin gül tərkibinin və torpaq örtüyünün və 

onların ana süxurlarla əlaqə xüsusiyyətlərinin təhlili, materialların müqayisəsi yolu 

ilə təbiətdə elementlərin bioloji dövranı müəyyən edilir. 

Hazırda geokimyəvi landşaft anlayışının sürətli inkişafı ilə bağlı olaraq, 

texnogenez amillərinin geokimyəsi proseslərə təsiri, landşaftlar daxilində maddələr 

mübadiləsi, təbii və texnogen anomaliyanın yaranma proseslərinin öyrənilməsinə 

olan tələbi artır. Geokimyəvi  landşaft nöqteyi-nəzərdən təbii ərazi kompleksləri 

sistemi strukturunun və onlarfn fəaliyyətinin təhlili M.A.Qlazovskayaya (1972, 

1976) «texnobiogeomax» anlayışını irəli sürməyə imkan vermişdi. Bu anlayışda 

geokimyəvi proseslərin öz-özünə tənzimlənməsi və öz-özünə təmizlənməsi 
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şəraitində meydana gələn, bir-birinə uyğun səviyyəli geokimyəvi cəhətcə 

davamlılığı ilə səciyyələnən landşaftların tipoloji qruplarından danışılır. 

Landşaftın geokimyasının öyrənilməsi tətbiqi nöqteyi-nəzərdə olduqca böyük 

əhəmiyyətə malikdir (faydalı qazıntıların axtarışında, təbii komplekslərin kimyəvi 

çirklənmədən mühafizəsinin həllində, insan sağlamlığının mühafizəsində, kənd 

təsərrüfatının planlaşdırılması və səmərəli istifadəsində, mədəni landşaftların təşkil 

olunmasında və s.). 

Ana süxurların aşınma məhsullarının, torpağın, bitki örtüyünün, yerüstü və 

yeraltı suların təhlilindən alınan göstəricilərin tətbiqilə, landşaftlarda və onun 

morfoloji hissələrində miqrasiyaya məruz qalan və toplanan elementləri, onların 

ayrı-ayrı növlər daxilində kəmiyyət və keyfiyyət müxtəlifliyini və münasibətini 

təyin etmək olur. Landşaftlar üçün maddələrin əsas mənbəyi litosfer, hidrosfer və 

atmosferdir. Hazırda 104 kimyəvi element və 40-dan artıq elementar hissəciklər 

elmə məlumdur. Litosferin orta kimyəvi tərkibinin öyrənilməsinə hələ XIX əsrin 

axırında Amerika alimi F.U.Klark başlamışdır. Bununla əlaqədar olaraq 

A.E.Fersmanın təklifilə, elementlərin orta saxlanma vahidi Klark adlandırılmışdır. 

A.E.Fersman və A.P.Vinoqradovun hesablamaları göstərdi ki, litosferdə ən çox 

yayılan maddə oksigen – 47%, silisium – 29,5%, aliminium -8%, dəmir – 4,65%, 

kalsium -2,9%, natrium -2,5%, kalium – 2,5% və maqneziumdur – 1,87%. 

Göstərilən elementlər (99%-dan artıq) yüksək klarklı elementlər olub, ana 

süxurların, torpağın, su və orqanizmlərin əsas kütləsini yaradır. Qalan bütün 

elementlər yer qabığının 1%-dən azını təşkil edir. Onlar nadir (0,01%-dən az olan 

klarklar) və səpələnmiş (ən az klarklı və konsentrasiya yaratmaq qabiliyyətinə 

malik olmayan elementlərdir- radium, kadmium, indium və s.) olmaqla iki hissəyə 

bölünürlər. Bunlara baxmayaraq nadir və səpələnmiş elementlər dağ süxurlarının, 

faydalı qazıntı yataqlarının əmələ gəlməsində və biosferdə gedən həyat 

proseslərində həddən ziyada böyük rol oynayırlar. Landşaftın xarakter 

elementlərini təyin edən, torpaqda və təbii sularda fəal miqrasiyada olan elementlər 

tipomorf elementlər adlanır. Tipomorf elementlərə aşağıdakılar daxildir – Si, Al, 

H, Na, C,Cl, Mg, SO4. 
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Tipomorf elementlərin miqrasiyasının toplusu torpaq və yerli sututarlarda, 

bitki örtüyündə aydın seçilən izlər qoyur və landşaftlar arasında möhkəm, dönən 

əlaqə yaradır. Belə ki, qaratorpaq çöllərdə geniş yayılan tipomorf element kalsium 

olub, yerli sututarlar, torpaq və aşınma təbəqəsi üçün xarakterdir. CaCO3 hər yerdə 

– xüsusilə orqanizmlərdə (Ca çoxluğu skletin möhkəmliyini təyin edir) çox 

yayılmışdır; tayqa, bataqlıqlarında Fe, şoranlıqlarda – Na, Cl, S və s. üstünlük 

təşkil edir. 

Müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə kimyəvi elementlərin miqrasiyasını və onların 

akkumulyasiyasını dərk etmək landşaftın və onun tərkib hissələrinin kimyəvi 

xüsusiyyətlərini öyrənmək nöqteyi-nəzərdən çox vacibdir. Kimyəvi elementlərin 

miqrasiyası ümumi anlayış kimi, landşaft komponentlərini birləşdirir. 

Geokimyəvi landşaft tədqiqatı onun komponentləri və morfoloji hissələri 

arasındakı qarşılıqlı təsir mexanizmini başa düşməkdə əsas vasitələrdən biridir. 

Həmin qarşılıqlı təsirin əsasını maddə və enerji mübadiləsi təşkil edir. Elə ona görə 

də landşaftın öyrənilməsində geokimyəvi metod, onun strukturunu dərk etməyin 

əsas yoludur. Buradan məlum olur ki, landşaftın geokimyasının öyrənilməsində iki 

əsas yol və iki əsas məsələ qarşıda durur. Bunlardan biri landşaft komponentləri 

arasındakı geokimyəvi qarşılıqlı təsirin öyrənilməsidir. Burada elementlərdən ana 

süxur, atmosfer, su, bitki örtüyü, heyvanat aləmi, torpaq örtüyü arasında gedən 

mübadilədən bəhs edilir. Maddələrin mübadiləsi prosesində və landşaftlar 

daxilində, enerjinin çevrilməsində bioloji dövran çox vacib rol oynayır. 

Landşaftlarda kimyəvi elementlərin miqrasiyasını dərk etmək üçün dağ 

süxurlarının, aşınma təbəqəsinin, yerüstü və yeraltı suların, torpaq və 

orqanizmlərin kimyəvi tərkibinin təhlili böyük elmi və təcrübi əhəmiyyətə 

malikdir. 

Kimyəvi elementlərin mexaniki miqrasiyası mexanikanın qanunlarına tabedir, 

yəni materialların təbii sistemin yüksək sahələrindən alcağa doğru yerdəyişmə 

qanunu ilə bağlıdır. Bu qanuna müvafiq olaraq, elementlərin mexaniki və kimyəvi 

differensiasiyası və onların aşınma qabığındakı mahiyyəti, miqrasiyası və 

akkumulyasiyası baş verir. Mexaniki miqrasiya hər şeydən əvvəl mineral və süxur 
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hissəciklərinin ölçüsündən, onların sıxlığından, suyun, küləyin hərəkət sürətindən 

asılıdır. 

Müxtəlif təbii landşaft zonaları daxilində vacib geokimyəvi göstərici kimi 

tipomorf elementlər böyük əhəmiyyət kəsb edir, onlar kimyəvi məhsulların xassə 

və əlamətlərini təyin edir. Tundra zonasında kimyəvi proseslər zəif olur, ilkin 

materiallar zəif dəyişir. Burada müşahidə olunun torpaq məhlullarında turşuluğun 

yüksək olması, tipomorf elementlərdən hidrogen (H) və dəmirin (Fe) böyük 

konsentrasiyası ilə bağlıdır. Tayqa zonasında geokimyəvi proseslər üzvü (humus) 

turşuların fəal iştirak ilə həyata keçir. Burada məhlulların enən hərəkəti üstünlük 

təşkil edir, kalsium, maqnezium, natrium və başqa elementlərin gətirilməsi 

sürətlənir və nəticədə sialit (Si və Al) aşınma qabığı əmələ gəlir. Sialit qabığı 

əsasən hidratların (SiO2•Al2O3•Fe2O3) qarışığından və onların törəmələrindən 

(alüminium silikatları və dəmir silikatlarından) təşkil olunur. Tayqa torpaqlarında 

kalsiumun çatışmaması və turş mühitin yaranması əsasən tipomorf ionla (H) 

əlaqədardır. Çöl zonası torpaqlarında enən və qalxan cərəyanların növbə ilə bir-

birini əvəz etməsi müşahidə edilir. Bu zonada tipomorf elementlər qrupuna 

kalsium daxil olmaqla, torpaq məhlulunda neytral və ya zəif qələvili reaksiyaya 

malik olması ilə təyin edilir. Hidrokimyəvi miqrasiyalar və onların paylanması 

üçün enlik zonallığı xarakterdir. 

Təbii ərazi kompleksləri axilində madələr mübadiləsinin gedişində və 

enerjinin dəyişməsində fasiləsiz fəaliyyət göstərən biogen miqrasiyanın rolu 

əvəzedilməzdir. Bioloji miqrasiya iki bir-birinə əks və qarşılıqlı əlaqədə olan 

proseslərlə təyin edilir. 

1.Canlı maddələrin əmələ gəlməsi, 2.Üzvü maddələrin parçalanması yolu ilə 

üzvü birləşmələrin mineral maddələrə çevrilməsi. Üzvü maddə fotosintez prosesi 

nəticəsində əmələ gəlir (su oksigenə parçalanır və ətraf mühitə verilir, hidrogen 

karbon qazının bərpasına və üzvü birləşmələrin sintezinə sərf olunur). Bu prosesdə 

qeyri-üzvü maddədən üzvü maddə əmələ gəlir və bunu aşağıdakı düsturdan əyani 

şəkildə görmək olar. 

6CO2+6H2O +674 kkal 
xlorofil

isiq
C6H12O6+6O2 
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Fotosintez prosesi nəticəsində biosferdə ali və ibtidai bitkilər günəş 

enerjisindən istifadə etməklə hər il okeanda 2,7-1010 ton, quruda 3,1-1010 ton (cəmi 

5,8-1010 t/il) üzvü maddə istehsal edir. Bu proses bütövlükdə coğrafi təbəqədə və 

onun landşaft sferasında bioloji dövranı yaradır, torpaqəmələgəlmədə və landşaftın 

morfoloji vahidlərinin inkişafında əsas amillərdən biri kimi özünü göstərir. 

V.İ.Vernadskiyə görə geokimyəvi amil kimi orqanizmlər «canlı maddələr» xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Onlar aşağıkılardan ibarətdir: 

1.Orqanizmlər fotosintez prosesində günəş enerjisini birləşdirməklə, onu 

geokimyəvi proseslərin potensial və kinetik enerjisinə çevirir; 

2.Orqanizmlər bioloji dövranda iştirak edən bütün kimyəvi elementləri özünə 

cəlb edir, paylaşdırır, onları çeşidlərə ayırır və cəmləşdirir, eyni zamanda coğrafi 

təbəqənin bütün üç geosferin (litosfer, atmosfer və hidrosfer)  tərkibini və 

quruluşunu dəyişir. 
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Mühazirə 11 

İbrahimov T. 

Landşaftin geofizikasi 

Landşaftın geofizikasına təbii ərazi kompleksləri daxilində maddi enerji 

cərəyanın inkişaf qanunauyğunluqlarını aydınlaşdırmaq, balans metodunu 

qiymətləndirmək daxildir. Landşaftın geofizikası canlı və cansız təbiət daxilində 

gedən fiziki prosesləri öyrənir. A.A.Qriqoryev tərəfindən yaradılmış bu elm 

landşaftın quruluşunu, fəaliyyətini və dinamikasını fiziki metodlar əsasında 

aydınlaşdırmaqla məşğuldur. Landşaftın geofizikasını təcrübi olaraq 

aydınlaşdırmaqda balans metodu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu metod təbii ərazi 

komplekslərinin ayrı-ayrı komponentləri daxilində maddə və enerji balansının təbii 

şəraitin müxtəlif tiplərinə tətbiq etməyə imkan verir. Fiziki-coğrafiyada balans 

metodunun tətbiqi məsələsi A.A.Qriqoryevin (1934, 1954, 1970), M.İ.Budıkonun 

(1956, 1977), D.L.Armadın (1975) əsərlərində geniş şərh edilir. 

Hazırda landşaftın energetik mənbələri və optikasına dair geniş tədqiqat işləri 

aparılır. Bu işlərə landşaftın geofizikası sferində landşaftın fiziki vəziyyətilə onun 

optik və fiziki əlamətləri arasında mövcud olan əlaqələrin öyrənilməsi daxildir. Bu 

da aerokosmik tədqiqatlar metodunun köməyilə həyata keçirilir. Landşaftın 

geofizikasının öyrənilməsi əsasən stasionar tədqiqatların köməyilə həyata keçirilir. 

Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsi üçün temperatur və 

rütubətin münasibətindən asılı olaraq landşaftların məhsuldarlığının öyrənilməsi 

landşaftdan istifadə zamanı su balansı strukturunun optimallığının təyini xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Landşaftın geofizikasını öyrənmək sahəsində ən geniş 

yayılmış metodlardan biri balans metodudur. 

D.L.Armanda görə balans müşahidə dövründə maddə və enerjinin bütün 

növlərinin müqayisəsi ilə təyin edilən aşağıdakı proseslərdir: 

1.təbii ərazi komplekslərinə müxtəlif yollarla daxil olan və 

2.ondan çıxan maddələr. 

Balansın daxil və xaric olan hissələri arasındakı fərqə qalıq və ya balans fərqi 

deyilir. Balans metodu landşafta daxil olan və ondan xaric edilən müxtəlif formalı  
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maddə və enerjinin miqdarını təyin etməyə, dinamikanın sutkalıq və illik 

sikllərinin gedişini izləməyə, maddə və enerji dövranının müxtəlif yollarla 

paylanmasını təhlil etməyə imkan verir. 

D.L.Armand (1967, s.7) landşaftın fizikası barədə danışarkən göstərir: 

«Landşaftın fizikası-landşaft komponentlərinin qarşılıqlı təsir fizikası haqqında 

təlimdir, dəqiq desək, müasir fizika səviyyəsində və onun metodları ilə təhlil 

olunan landşaft komponentlərinin qarşılıqlı təsiri barədə təlimdir». 

Başqa bir təyinatda deyilir: «Landşaftın geofizikası yer səthində bitki və 

heyvan bioloji kütləsinin əmələgəlmə və dinamikasına su və istilik rejiminin 

təsirini öyrənir» (Arqamova K.N., Armaqd D.L., Drozdov A.V., 1965, s. 136). Bu 

halda landşaftın geofizikası canlı və cansız təbiət arasındakı maddə və enerjinin 

qarşılıqlı mübadiləsini öyrənməyi öz qarşısında əsas məqsəd kimi qoyur, elə ona 

görə də onun sinonimii kimi biogeofizika termini təklif olunmuşdur. F.N.Milkova 

(1981, s.139) görə: 

1.Landşaftın geofizikası- landşaftın abiogen komponentlərinin qarşılıqlı 

təsirini fiziki metodların köməyilə aydınlaşdırmağa çalışan elmdir. Landşaftın 

geofizikasının komplekslərin mineral maddə, istilik və rütubət balanslarını 

müəyyən etmək nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyəti böyükdür. 

2.Landşaftın biofizikası- landşaftın biogen və abiogen komponentləri 

arasındakı qarşılıqlı təsirin fiziki metodlarla öyrənilməsilə məşğul olan elmdir. 

Balans metoduna əsaslanan fiziki-coğrafi tədqiqatlar aşağıdakı ardıcıllıqla 

həyata keçir: 

1.daxil və xaric olan madələrin təxmini siyahısı tərtib edilir; 

2.profillər, areallar, fəaliyyətdə olan amillərin vaxtı və s. aydınlaşdırılır və 

xəritəyə köçürülür; 

3.hər bir amil kəmiyyət cəhətcə ölçülür və hər maddənin balansı müvafiq 

miqdarda öz yerinə qoyulur; 

4.gələn və sərf olunan hissələr hesablanır və dəyişmə sistemlərinin qaydası 

aydınlaşdırılır. 
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Landşaftşünaslıqda ən çox tətbiq edilən və işlənən balans metodları 

aşağıdakılardır: radiasiya, istilik, su, bioloji kütlə balansları. Təcrübədən məlumdur 

ki, bütün maddələr üçün balans bərabərliyini hesablamaq olar. 
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Mühazirə 12. 

İbrahimov T. 

Landşaftin zonal, azonal və introzonal differensiasiyasi 

Coğrafi təbəqənin quruluşu və onun komponentləri üçün maddə və enerji 

dövranı, ritmlik, mütərəqqi dəyişikliklər xarakterdir. Bütün bunlar ərazi üzrə 

dəyişməyə məruz qalır, daha doğrusu, müxtəlif dərəcəli mürəkkəb landşaftların 

yaranmasına səbəb olan təbii ərazi differensiasiyası ilə nəticələnir. Coğrafi 

differensiasiya anlayışı bütövlükdə coğrafi təbəqə və hər hansı landşaft və onun 

hissələrini əhatə etməklə ayrı-ayrı komponentlərdən və komplekslərdən təşkil 

olunmaqla, həm də bütövdür. 

Coğrafi təbəqə daxilində ərazi differensiasiyasının yaranmasının əsas səbəbi 

onun ayrı-ayrı hissələrində inkişaf şəraitinin rəngbə-rəngliyidir. İnkişafın qeyri 

bərabərliyi, coğrafi təbəqədə fiziki-coğrafi differensiyasiyanın iki növünü-regional 

vəl okal ayrılmağa imkan verir. Regional differensiasiya coğrafi prosesləri 

şərtləndirən iki əsas enerji mənbəyindən və onların münasibətindən asılıdır: 

1.Günəşin şüa enerjisi. 

2.Yerin daxili enerjisi. Hər iki amil məkan və zaman etibarilə özünü qeyri-

bərabər göstərir ki, bunun nəticəsində coğrafi təbəqənin landşaft sferasında iki 

böyük (ümumi) differensiasiya qanunauyğunluğu- zonallıq və  azonallıq yaranır. 

Enlik zonallığı dedikdə bütün coğrafi proseslərin və  təbii komplekslərin 

ekvatordan qütblərə doğru dəyişməsi başa düşülür. V.V.Dokuçayev xüsusi təbii 

qanun kimi coğrafi enlik zonallığı qanununu əsaslandırdıqdan sonra, landşaft 

zonaları haqqında təlim bütün tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edildi və bu coğrafiya 

elmi nəzəriyyəsinə daxil oldu. 

Zonallığın yaranmasının əsas və ilkin səbəbləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

a)Yerin kürə şəklində olması, daha doğrusu, Yerin forması və böyüklüyü ilə 

əlaqədar olaraq, günəş radiasiyasının enliklər üzrə qeyri-bərabər paylanması və 

günəş şüalarının yer səthinə müxtəlif bucaqlar altında düşməsidir: 

b)yer oxunun orbit müstəvisinə mailli (66,5O) olması ilə əlaqədar günəş 

radiasiyasının onun səthinə fəsillər üzrə qeyri-bərabər daxil olması. Bu istiliyin və 
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rütubətin zonal paylanmasını mürəkkəbləşdirir və təbii zonallığın təzadlığını artırır. 

Əgər yerin oxu orbit müstəvisinə perpendikulyar yerləşsəydi, onda bütün coğrafi 

enliklər il boyu təxminən eyni miqdarda günəş istiliyi alardı və Yer səthində təbii 

hadisələrin fəsillər üzrə əvəz olunması mümkün olmazdı; 

v)Yerin öz oxu ətrafında fırlanması (sutkalıq hərəkəti) cisimlərin, 

hadisələrin, o cümlədən hava kütlələri hərəkətinin şimal yarımkürədə sağa, 

cənubda sola  meyl etməsinə səbəb olur ki, bu da öz növbəsində zonalıq sxemində 

əlavə mürəkkəbliklərin yaranması ilə nəticələnir. 

Bir  sıra coğraflar üfüqi və enlik zonaları anlayışlarının eyni, bir-birinin 

sinonimii olduğunu irəli sürülər. Q.D.Rixter yazır ki, enlik zonaları əvəzinə «üfüqi 

zonallıq» terminini işlətmək daha yaxşıdır, çünki bu termini ilk dəfə 1898-ci ildə 

V.V.Dokuçayev tətbiq etmişdir. Əlbəttə, Q.D.Rixterin bu təklifilə bir sıra 

coğraflar, o cümlədən N.A.Qvozdetski razılaşır və göstərir ki, üfüqi zonallıq 

anlayışı enlik zonallığından daha geniş və dərin mənalıdır. Üfüqi zonallığa enlik 

zonallığından əlavə, digər növ zonallıqlar – dağ arası çökəkliklərdə müşahidə 

edilən konsentrik zonalar, dağətəyi düzənliklərdə yayılmış humid və arid landşaft 

zonaları da daxildir. 

Məsələn, Ön Qafqazda dağlar enliyə yaxın istiqamətdə uzandığından, burada 

humid dağətəyi zonallıq enlik zonallığına tamamilə uyğun gəlir və ya Kür-Araz 

ovalığı daxilində yarımsəhra kompleksləri dağlara doğru yaxınlaşdıqca konsentrik 

şəkildə quru çöl landşaftları ilə əvəz olunur. Belə hallarda bir landşaft tipii və 

yarımtipindən başqasına keçdikdə bəzən tam horizontal səth deyil, hətta böyük 

mailliyi ilə seçilən düzənlik və təpəli-düzənlik səthlər müşahidə olunur. Dağlıq  

ölkələrdə okeana yaxın və uzaqlıqla əlaqədar adveksiya proseslərinin dəyişməsilə 

bağlı olaraq, hündürlük landşaft strukturu tiplərinin yaranması özüdə üfüqi zonallıq 

anlayışını əks etdirir. Məsələn, Böyük Qafqazın cənub yamacının qərb hissəsində 

(Suram dağlarınadək) hündürlük landşaft qurşaqları əsasən rütubət sevən 

komplekslərdən təşkil olunduğu halda, şərq hissəsində (Suram dağlarından şərqə) 

quraqlığa davamlı komplekslər üstünlük təşkil edir. 
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Beləliklə «üfüqi zonallıq anlayışı əsasən düzən və dağlıq ölkələrdəki zonal 

qanunlarını özündə birləşdirirsə», «enlik zonallığı», terminlərin isə məkan 

daxilində zonaların bir-birini əvəz etməsini, onların yerləşmə xüsusiyyətlərini əks 

etdirir. 

2.Enlik zonallığı 

Enlik zonallığı yer səthində bir və ya bir neçə materiki əhatə edən geniş 

zolaq şəklində uzanmaqla, istilik və rütubətin (hidrotermik rejimlə) münasibəti, 

ekzogen proseslərin intensivlik dərəcəsi, torpaq və bitki tiplərinin üstünlüyü, 

landşaftın müvafiq zonal tipinin hakim olması ilə səciyyələnir. 

«Landşaft zonaları» anlayışını «coğrafi zona» və «təbii zona» terminləri ilə 

eyniləşdirmək və onları bir-birinin sinonimii hesab etmək məqsədəuyğun deyil. 

Təbii zonaya torpaq, bitki, hidroloji, biokimyəvi və okean dibində çöküntü 

toplanan zonalar və s. daxildir. Özünün əhəmiyyətinə görə «coğrafi zona» anlayışı 

daha geniş və hərtərəfli mövqe tutmaqla, kənd təsərrüfatı zonalarını, faydalı 

qazıntıların yerləşmə zonalarını və başqa qanunauyğunluqları birləşdirir. 

Enlik zonallığı çox qədim tarixə malik olmaqla, hələ antik dövr coğraflarına 

yer səthində istiliyin coğrafi enliyə görə (istilik qurşaqları) paylanması məlum idi. 

İqlimin  enlik zonallığına aid məlumatlara M.V.Lomonosovun «Yerin təbəqələrinə 

dair» adlı əsərində rast gəlirik. Yerin istilik qurşaqlarının müqayisəli təbii 

səciyyəsini hələ 1795-ci ildə  İ.İ.Lepexin vermişdir. Sonralar iqlim və botaniki-

coğrafi enlik zonallığı məşhur alman təbiətşünası A.Humboldt tərəfindən müəyyən 

edilmişdir. V.V.Dokuçayev ilk dəfə tam və elmi cəhətcə hərtərəfli əsaslandırılmış 

zonalıq anlayışını işləyib hazırladı. O, torpaq və torpaq əmələgətiricilərin (iqlim, 

bitki örtüyü, heyvanat aləmi, səthdə yerləşən dağ süxurları və asan həll olan 

mineralların) «üfüqi zonallıq» (enlik) qanununu kəşf etməklə, bütün 

komponentlərin öz aralarında sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində yerləşməsini, daha 

doğrusu təbii zonaların bütövlüyünü müəyyən etdi. V.V.Dokuçayev torpaq 

zonalarından yazmaqla, onu «təbii-tarixi» zonallıq adlandırırdı. Onun fikrincə, 

təbii-tarixi zonallıq iqlim, torpaq, heyvan və bitki orqanizmlərinin sıx genetik 

əlaqəsinin nəticəsidir. Lakin iqlim, bitki, torpaq örtüyü ilə yanaşı bütövlükdə 
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kompleks təbii şərait zonaldır. L.S.Berq isə bu kompleks şəraiti landşaft zonası 

hesab edir. 

A.Q.İsaçenkonun dediyi kimi, landşaftın zonallığı genetik kateqoriyadır. 

Zonallıq, çox qədim coğrafi qanunauyğunluq kimi, Yer özünün kürə şəklini aldığı 

ilk gündən onun üzərində mövcuddur. Zonaların hələ arxey dövründən, təxminən 2 

milyard il bundan əvvəl mövcud olduğu güman edilir. Həmin dövrdən Yerin 

termik rejimi günəş istiliyinin axımı və onun enliklər üzrə paylanması ilə təyin 

edilir. Elə bu zamandan etibarən, çökmə süxurlar əmələ gəlir. Buradan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, həmin dövrdə atmosfer və hidrosfer fəaliyyət 

göstərmişdir. Arxey erasından indiyədək zonallıq çox uzun və mürəkkəb inkişaf 

yolu keçmişdir. Müasir zonalarla arxey və ya paleozoy zonalarının ümumi 

cəhətləri az  və zəifdir. 

Bütün yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirməklə temperatur və rütubətin 

münasibətinin xarakterini nəzərə alsaq, ayrı-ayrı fiziki-coğrafi qurşaqlar daxilində 

aşağıdakı üfüqi landşaft zonalarını və yarımzonalarını ayırmaq olar: 

1.şimal soyuq qurşağın landşaft zonaları: a)arktika səhraları; b)tundra və 

v)meşə-tundra. 

2.Mülayim qurşağın landşaft zonaları. Bu qurşağın isti ölkələrə doğru 

çevrilmiş sərhəddi (şimal yarımkürədə cənub, əks yarımkürədə şimal sərhəddi) 

illik izotermii +20o olan sahələrə müvafiq gəlməklə, hər iki yarımkürədə təxminən 

30-cu paralelin üzərinə düşür. 

Mülayim qurşaq daxilində aşağıdakı təbii landşaft zonaları fərqləndirilir: 

1)Tayqa, 2)qarışıq və enliyarpaqlı meşələr, 3)meşəçöl, 4)çöl, 5)yarımsəhra, 

6)səhra, 7)Aralıq dənizi zonaları, 8)həmişəyaşıl və qarışıq subtropik meşələr 

zonası, 9)subtropik savanna zonası, 10)subtropik səhra və yarəmsəhra zonası. 

3.İsti qurşağın landşaft zonaları. Bu qurşağın şimal və cənub sərhədləri +20o-

li illik izoterm xəttinə uyğun gəlir. 

Bu qurşaq daxilində aşağıdakı landşaft zonaları vardır: 

1)tropik meşələr zonası; 

2)tropik savannalar. Bu zona isti qurşaq daxilində daha geniş sahə tutur, 
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3)tropik səhra zonası, 

4)rütubətli ekvatorial meşə zonası. Bu zona Yer kürəsində ən məhsuldar və 

qədim landşaftlara malik olub, özünün həmişəyaşıl meşələrilə səciyyələnir. 

3.Landşaftın azonal və introzonal differensiasiyası 

Landşaftın üfüqi zonallığı Yer səthində müxtəlif formalara biruzə verir və 

bəzən enlik zona sərhəddindən kənara çıxır və meridian istiqamətinə yaxınlaşır. Bir 

sıra zonalar isə materiklərin daxili və ya kənar hissələrində qırıq-qırıq, bir-birindən 

təcrid olunmuş şəkildə müşahidə edilir. Zonallığın bu xüsusiyyətlərini, yəni onun 

ideal, paralellərə müvafiq olmadığını hələ V.V.Dokuçayev və onun davamçıları 

qeyd etmişlər. Bununla əlaqədar olaraq Dokuçayev deyirdi, təbiət riyaziyyat deyil, 

zonallıq yalnız sxem və ya qanundur. Onun bu fikrindən məlum olur ki, üfqi 

zonallıq (enlik zonallığı) qanunu özünü Yer səthində ideal formada göstərə bilmir. 

Başqa sözlə, təbiətdə eyni zamanda zonal adı altında digər qanunauyğunluqları 

birləşdirən zonallıq da mövcuddur. Bu xüsusiyyətlər Yer səthində mənşə etibarilə 

daha mürəkkəb landşaft differensiasiyasının əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Məsələn, landşaft zonaları daxilində okean sahilindən materikin daxilinə doğru 

uzaqlaşdıqca meridional-iqlim göstəricilərinin, xüsusilə iqlimin kontinentallıq 

dərəcəsinin artması ilə əlaqədar daha soyuğa davamlı (qara şam, daur şamı 

meşələri) təbii komplekslər yaranır. Ərazinin litoloji cəhətcə müxtəlif süxurlardan 

təşkil olunması, mütləq yüksəkliyin dəyişməsi, müxtəlif xarakterli landşaft 

komplekslərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Bir  sıra coğraflar azonal qanunauyğunluqları çox geniş mənada şərh edir. 

Bunlardan biri A.Q.İsaçenkodur. O, «azonal» anlayışı dedikdə, «özünün ümumi 

mənbəyinə (tektonikaya) əsaslanan, qeyri-adi mürəkkəbliyi və çoxcəhətli təzahürü 

ilə fərqlənən bütöv kompleks qanunauyğunluqları» başa düşür. O, yer səthinin 

quru və okeanlara bölünməsini, tektonik fərqləri, mütləq yüksəklikləri, geoloji 

quruluşu və geomorfoloji xüsusiyyətləri, qurunun ayrı-ayrı sahələrinin okeana 

nisbətən yerləşməsini, onların istilik və rütubət münasibətinə görə müxtəlifliyini və 

nəhayət landşaftların xarakterini azonal hadisələrlə bağlayır. A.Q.İsaçenko (1965, 

s.80) landşaftın meridional differensiasiyasını, o cümlədən bölmələrini 
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(sektorluğu) və dağlardakı hündürlük zonallığını da azonal qanunauyğunluğa daxil 

etməklə, bütövlükdə azonallığı yaradan əsas amillərə yer qabığının əmələ gəlmə 

tarixini, onun geoloji və morfoloji xüsusiyyətlərini aid edir. Son işlərinin birində 

landşaftın meridional differensiasiyasına (sektorluğa), hündürlük qurşağına və ya 

şaquli zonallığa müstəqil qanunauyğunluq kimi baxır (A.Q.İsaçenko, 1971). 

S.V.Kalesnik (1970, s.162) azonal qanunauyğunluğu çox geniş mənada şərh 

edir. O, azonallığı təsirini coğrafi qurşaqların bölmələrə ayrılmasında, landşaft 

zonalarının «meridional differensiasiyasında» və «hündürlük qurşaqlarında» görür. 

Onun fikrincə azonallıq hündürlük qurşaqlarının əmələ gəlməsində və meridional 

differensiasiya fərqinin yaranmasında, yəni üfqi qurşaqların bölmələrə, zonaların 

isə əyalətlərə ayrılmasında təzahür edir. 

A.Q.İsaçenko (1979, s.110) qeyd edir ki, zonallığın pozulması tamamilə 

qanunauyğun bir haldır. Relyefinə və təşkil olunduğu materialların xarakterinə 

görə, yer səthi tamamilə eyni cinsli olduqda, coğrafi zonalar bütöv zolaq şəklində 

müşahidə edilir. Lakin yerin tektonik inkişafı prosesində, onun səthi 

differensiasiyaya məruz qalır və bunun səbəbi zonallıq qanunauyğunluqlar deyil, 

Yerin daxili enerjisi ilə bağlı azonal qanunauyğunluqlardır. 

Azonal differensiasiya özünün ən yaxşı ifadəsini coğrafi təbəqənin  

materiklərə və okean çökəkliklərinə, daha doğrusu, quru parçasına və dünya 

okeanına bölünməsində tapır. Məlum olduğu kimi, quru parçası bütün coğrafi 

təbəqənin 29%, okeanlar isə 71% təşkil edir və onların fərqi yer səthinin müxtəlif 

hissələrində qeyri bərabərdir. Məlumdur ki, materiklərin çox hissəsi (39,3%) şimal, 

azı (19,1%) isə cənub yarımkürəsində yerləşir. Elə ona görə də bütövlükdə qütb 

asimmetriyasının göstəricilərindən biri öz əksini coğrafi təbəqədə tapır. Şimal 

yarımkürəsində materiklərin üstünlüyü qurunun landşaft zonalarının cənub 

yarımkürəsinə nisbətən tam və tipik şəkildə öz əksini tapmasına səbəb olmuşdur. 

Zonal komplekslərin fonunda, xüsusi yerli şəraitin (relyefin, rütubətin, ana 

süxurların tərkibi və xüsusiyyəti və s.) təsiri altında inkişaf edən və zona daxilində 

səpələnmiş halda yayılan (məsələn, şoranlıqlar, bataqlıq, tuqay meşələri və onlara 

müvafiq torpaq örtüyü və s.) qeyri-zonal komplekslər-intropozonal adlanır. 
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Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, introzonallıq azonal amillərin yerli təsiri 

nəticəsində yaranan zona daxili differensiasiyadır. Məsələn, Quba-Xaçmaz maili 

düzənliyində yayılmış təbii meşə kompleksləri (Nabran meşələri) azonal amillərin 

təsirilə yaranmış introzonaldır. Çünki həmin maili düzənlik Böyük Qafqaz 

dağlarının Şimal-şərq yamacından mənbə götürən çayların gətirmə konuslarından 

təşkil olunmuşdur. Bu konusları yaradan materiallar öz növbəsində denudasiyanın 

potensial enerjisini (bu enerji dağlar əmələ gələrkən, yerin daxili istiliyinin və yer 

səthi tərəfindən udulan Günəş enerjisinin çevrilmiş formalarının toplusuur) təsirilə 

ağırlıq qüvvəsi nəticəsində hərəkətə gəlib göstərilən düzənlikdə toplanmış və 

yeraltı suların səviyyə dərinliyini səthə yaxınlaşdırmışdır. Nəhayət, qruntun 

rütubətlə kifayət qədər təmin olunmasına və düzənlik zonası daxilində müvafiq 

introzonal mənşəli komplekslərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

«Azonallıq» və «introzonallıq» anlayışları arasında dəqiq sərhəd keçirmək 

hələlik bir qədər mübahisəlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, azonal hadisə adlanan 

bütün proseslər zonallığın izlərini özündə daşıyır və onun təsiri introzonal 

komplekslərdə də müşahidə edilir. 
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Mühazirə 13 

İbrahimov T. 

Landşaftin meridional və ya sektorlar (bölmələr) üzrə differensiasiyasi 

Bu qanunauyğunluq və onun əmələgəlməsi iqlimin meridianlar üzrə 

fərqlənməsi ilə bağlıdır. Son illərədək landşaftın meridional differensiasiyası 

landşaftın «əyalətlilik» anlayışı ilə ifadə edilirdi. Həmin terminin tətbiqi hazırda 

tutduğu ərazinin kiçikliyinə və meridtronal vahidə (sektora) müvafiq gəlmədiyinə 

görə öz əhəmiyyətini itirmişdir. Müasir coğrafi ədəbiyyatda, əyalət adı altında yer 

səthinin nisbətən kiçik bir hissəsi başa düşülür. Onun fərqləndirilməsi okean 

sahilindən materikin dərinliklərinə getdikcə meridionalların dəyişməsilə əlaqədar 

olaraq, iqlim şəraitini əvəz olunması və azonal amillərin (geoloji-geomorfoloji və 

yeni tektonik hərəkətlərin) differensiasiyası ilə bağlıdır. 

Materiklər üzərində rütubətin mənbəyi əsasən okeanlar olduğundan, ondan 

materikin daxilinə doğru uzaqlaşdıqca havanın rütubətlə doyma dərəcəsi və 

atmosfer yağıntılarının miqdarı azalır. Tayqa zonasının daxil rayonları okean sahili 

vilayətlərlə müqayisədə iki üç dəfə az yağıntı alır. 

Okeanların  təsir dərəcəsindən asılı olaraq, materiklərdə iqlim və üzvü aləmin 

dəyişmə qanunauyğunluqlarını öyrənməklə, akademik V.L.Komarov maridional 

zonallığın mövcudluğunu təsdiq edirdi. Hazırda bu termin çox tədqiqatçılar 

tərəfindən «sektorluq» anlayışı kimi qəbul edilir. 1821-ci ildə Komarov hər bir 

materik daxilində üç meridional zonallıq, iki okean və bir kontinental şöbənin 

olduğunu fərqləndirməyi məsləhət görürdü. 

Bitki örtüyünün coğrafi qanunauyğunluqları barədəki fikirlər sonralar 

B.A.Gellər (1923, s.56) və başqa geobotaniklər inkişaf etdirmişlər. Gellərin 

fikrincə, bitki örtüyünün fərqli olması yalnız iqlim şəraitindən asılı deyil. Enlik 

zonalarının əmələ gəlməsi iqlimin, torpağın və bitki örtüyünün mürəkkəb qarşılıqlı 

təsirinin birliyilə müəyyən edilir. O, enlik zonalarını öyrənərkən, ərazinin inkişaf 

tarixini, iqlimin meridional istiqamətində dəyişməsini, müiləq-yüksəkliyi, relyefin 

və ana süxurların xarakterinin nəzərə alınmasını təklif edirdi. 
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Coğrafi təbəqənin səthində çox hallarda iqlim göstəricilərinin təsir sferası 

geomorfoloji amillərlə fərqləndirilir. Ona görə də, hər bir enlik zonası daxilində 

geomorfoloji vahidlərin müxtəlifliyinə, torpaq-bitki örtüyünün xarakterinə görə 

böyük vilayətlər müşahidə edilir. Başqa sözlə, enlik zonaları daxilində təbii şəraitin 

fərqlənməsi azonal amillərlə (relyeflə, ana süxurlardakı fərqlərlə) bərabər, iqlimin 

meridional differensiasiyası ilə əlaqədardır. 

A.İ.Yanputnin (1946) bütün materiklərdə üç fiziki-coğrafi sektor-qərb, mərkəz 

və şərq sektorlarını ayırmağı irəli sürür. Lakin müxtəlif qurşaqlar daxilində 

sektorlar eyni dərəcədə ifadə olunmur. Meridional fərqlərin ən çox təzadlığı 

Avrasiya materikinin mülayim enliklərində müşahidə edilir ki, burada da 

A.A.Qriqoryev 7 sektor fərqləndirir. Tropik qurşaqda yalnız iki sektor – Afrikanın 

qərb sahillərində yayılan arid passat və materiklərin şərq sahillərini əhatə edən 

rütubətli musson Ekvator zolağında meridonal differensiasiya çox zəif müşahidə 

edilir. 

Meridional differensiasiya təliminin inkişafında ən vacib mərhələ 

İ.P.Gerasimovun (1933, s.7) «SSRİ-nin düzənlik və qonşu ölkələrinin torpaq-iqlim 

fasiyaları barədə» yazdığı əsərdir. Onun fikrincə zonalar fasiya şəkillidir, yəni 

bütün Yer kürəsini əhatə edən vahid, eyni cinsli iqlim zonası yoxdur». Bu hər 

şeydən əvvəl Yer səthinin iqlimə fəal təsirilə bağlıdır. İ.P.Gerasimov iqlim 

fasiyalarından danışarkən, əlbəttə iqlim vilayətlərini nəzərdə tutur. İqlim fasiyaları 

müxtəlifliyinin mövcudluğu torpaq fasiyalarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Keçmiş SSRİ-nin düzənlik və ona bitişik ölkələrində İ.P.Gerasimov torpaq-iqlim 

fasiyaları ayırır: Şərqi Sibir, Mərkəzi Asiya, Uzaq Şərq, Mərkəzi Qazaxıstan, Qərbi 

Sibir, Turan, Aralın dənizi, Şərqi Avropa və Arktika. Bunlardan hər biri üçün 

özünə məxsus iqlim və torpaq örtüyü xarakterdir. 

Sonralar İ.P.Gerasimov (1945) torpağın differensiyasının əsas qanunlarından 

biri kimi əyalətlilik və ya  fasiya qanunları barədə ətraflı danışırdı. Bu termin 

coğraflar arasında geniş yayılmış və müasir elmi ədəbiyyatda özünə layiqli yer 

tutmuşdur. Lakin təsvir edilən qanunauyğunluğu N.A.Qvozdetskinin ( 1968, s.7) 

dediyi kimi «landşaftın uzunluq (meridional) differensiasiyası» terminlə əvəz 
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etmək daha məqsədyönlü olardı. N.A.Qvozdetskinin fikrincə, bu  qanunauyğunluq 

iqlim göstəricilərinin uzunluq differensiasiyası ilə bağlı olub, kontinentlər 

daxilində onların mövcudluğunu təyin edən dənizdən uzaqlaşdıqca iqlimin 

mülayim kontinental, kəskin kontinental, musson və s. olması ilə əlaqədar 

meridional zolaqların və ya sektorların əmələ gəlməsidir. Sektorlar istilik və 

rütubət münasibətinin müxtəlifliyilə səciyyələndiyindən, onların daxilində enlik 

zonalarının müxtəlif spektrlərini yaradan xüsusi landşaft tipləri və yarımtipləri 

əmələ gəlir. Çox hallarda bu qanuna uyğunluğu «sektorluq» adlandırırlar. Lakin, 

təbii şəraitin sektorlar daxilində meridianlar üzrə dəyişməsini nəzərə alaraq, 

sektorluq anlayışının mənasını kiçiltmədən landşaftın meridional differensiasiyası 

barədə danışmaq, izahat vermək daha məqsədəuyğun olardı. 

Qurunun və dəniz səthinin, atmosferin materik-okean sirkulyasiyasının 

müxtəlif fiziki xüsusiyyətlərə malik olmasının əsas səbəblərindən biri 

kontinentlərin daxili və okean sahili hissələrində temperatur rejiminin 

fərqlənməsidir. Bu fərq xüsusilə qış aylarında, quru üzərində qüvvətli soyuqlar 

başlayanda və materiklər üstündə atmosfer təzyiqinin fəsli maksimumu yaranarkən 

çox kəskin hiss edilir. Bu zaman  mülayim dəniz hava kütlələrinin təsiri altında 

qalan okean sahili zolaq (xüsusilə qərb axınları qurşağında yerləşən materiklərin 

qərb sahilləri) kontinentlərin daxili rayonlarında nisbətən isti olur. Məsələn, Qərbi 

Skandinaviya və Mərkəzi Yakutiya eyni enlik zolağında yerləşməsinə baxmayaraq, 

onlar arasında orta yanvar temperaturunun fərqi 40
o
 artıq və Avrasiya materikinin 

şimalında yanvar izotermləri demək olar ki, tamamilə meridian istiqamətinə uyğun 

gəlir. Təbii haldır ki, yay aylarında isti olduğundan, temperatur fərqi də o qədər 

böyük deyildir. (Mərkəzi Yakutiyada orta iyul temperaturu qərbi Skandinasiyadan 

6-7
o
 yüksəkdir). 

Landşaftın zonal və meridional differensiasiyasının bir-birindən qarşılıqlı 

asılı olması, elmin ən vacib problemlərindən biridir. Materik daxili və okeansahili 

sektorlara məxsus enlik zonalarının müxtəlif formalarda təzahür etməsini 

təcrübədə göstərmək heç də çətin deyil. Beləki, materikdaxili sektorlarda 

zonallığın təzadlığı daha çox mürəkkəbləşirsə, okeansahili sektorlarda əksinə 
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mülayimləşir. Zonallığın yaranması prosesində fiziki-coğrafi göstəricilərin 

əlamətləri okeansahili və kontinental sektorlarda özlərini müxtəlif formalarda 

aparırlar. Bu proses rütubətlənmə göstəricilərinin gedişində daha əyani şəkildə 

ifadə olunur. Belə ki, okeansahili sektorlar daxilində, xüsusilə rütubətli musson 

hava kütlələrinin təsiri altında olan şərq sahillərdə enlik zonaları üzrə rütubətlənmə 

dərəcəsinin zəif tərəddüdü qeyd olunur. 

Landşaftın meridional differensiasiyasını səciyyələndirən əsas 

xüsusiyyətlərdən biri də bitkinin kütlə ehtiyatının və bioloji məhsuldarlığının 

öyrənilməsindən irəli gələn göstəricilərin təhlilidir. Bununla əlaqədar toplanmış 

materialların təhili göstərir ki, bütövlükdə okeanın təsiri altında olan sektorlar üçün 

daha bol, sabit və məhsuldar bitki örtüyü xarakter olduğu halda, kontinental 

sektorlarda bu xüsusiyyət müşahidə olunmur və həmin göstəricilərin enlik zonaları 

üzrə dəyişməsi müxtəlif sektorlarda eyni getmir. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, hər bir landşaft zonası bir sektordan 

digərinə keçərkən əsaslı dəyişikliyə məruz qalır. Avrasiya materikində özünün 

tutduğu geniş sahəyə görə fərqlənən Tayqa zonası və onun ayrı-ayrı spesifik 

hissələri (Şərqi Avropa, Qərbi Sibir, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq) bir misal kimi buna 

xidmət edir. Başqa bir misal – meşə-çöl zonası, onun şərqi Avropa və Qərbi Sibir 

hissələri. Bir sıra zonalar üçün fiziki-coğrafi sektorların sərhədləri qeyri müəyyən 

sədd kimi təsir göstərir. Beləki, Uzaq Şərqdə enli yarpaqlı meşələr zonasının 

yayılması Uzaq Şərq musson sektorunun qərb sərhədlərilə hüdudlanırsa, çöl 

yarımsəhra və səhra zonaları şərqdə kəskin kontinental Mərkəzi Asiya sektorundan 

kənara çıxmır. 

 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



Mühazirə 14. 

İbrahimov T. 

Landşaftin hündürlük differensiyasi 

Landşaftın hündürlük differensiyası dedikdə, dağlıq ölkələrdə təbii-ərazi 

komplekslərinin hündürlüyə görə dəyişməsi və bunun nəticəsində yaranan 

hündürlük qurşaqları başa düşülür. Onun əsasını müxtəlif landşaft kompleksləri 

yaradan ərazinin mütləq yüksəkliyinin artması ilə eyni zamanda temperaturun 

azalması, istilik və rütubət münasibətinin dəyişməsi təşkil edir. Dağlar qısa 

məsafədə, hətta eyni mütləq yüksəkliklər daxilində, eyni dağ yamaclarında 

landşaftların müxtəlifliyinə görə düzənliklərdən kəskin fərqlənir. Müxtəlif səmtli 

və müxtəlif dağ yamaclarında bu fərq daha qüvvətli görünür. 

Bir sıra  tədqiqatçılar «Hündürlük zonallığı» və «şaquli zonallıq» 

anlayışlarını sinonim hesab edirlər. Əslində belə deyil. Şaquli zonallığa 

okeanlardakı təbii dərinlik zonaları da daxil olduğundan, «şaquli zonallıq» anlayışı 

«hündürlük zonallığı» ilə müqayisədə daha geniş mənanı ifadə edir. 

Hündürlük qurşaqlarının əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri, dağın 

ətəyindən zirvəsinə doğru qalxarkən istiliklə təmin olunma şəraitinin dəyişməsidir. 

Müşahidələr göstərir ki, enlik və hündürlük istiqamətlərində temperaturun dəyişmə 

şəraiti eyni xarakterli deyildir. Dağlarda istilik balansının paylanması, düzənlikdən 

fərqli olaraq başqa formada gedir. Beləki, günəş radiasiyasının intensivliyi 

hündürlük istiqamətində hər bir kilometrdə təxminən 10% artır.  Bu prosesin əsas 

səbəbi bir tərəfdən atmosferin qalınlığının və onda su Buxarı və tozun miqdarının 

azalması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən atmosferdə günəş şüalarının udulması və əks 

olunması da onun itməsinə və azalmasına səbəb olur. Bu zaman günəş radiasiyası 

bütün il müddətində yüksək sahələrdə bir qədər bərabər paylansada, onun tərkibi 

ultrabənövşəyi şüaların artması hesabına dəyişir. 

Dağların mütləq yüksəkliyinin artması ilə yanaşı yer səthində uzun dalğalı 

şüalanma da qüvvətlənir. Bu axım günaş şüalarının axım sürətinə nisbətən daha 

qüvvətli gedir. Elə onun nəticəsində də temperaturun azalması sürətlənir. 

Temperaturun hündürlük qradienti üfqi qradienti 100 dəfələrlə üstələyir. Deməli, 
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dağlarda temperatur düzənliyə (enliklər üzrə dəyişgənliyə) nisbətən hündürlük 

istiqamətdə bir neçə yüz dəfə sürətlə aşağı düşür. Elə buna görə də, hündürlükdən 

asılı olaraq, bir neçə min metr yüksəklikdə fiziki-coğrafi şəraitdə tropikdən buzlaq 

zonasına kimi dəyişikliklərin müşahidə olunuğunun şahidi olmaq mümkündür. 

Deyilənlərdən məlum olur ki, istər enlik və istərsədə hündürlük zonalarının 

əmələ gəlməsinin əsasını ümumi qanunauyğunluq – temperaturun tədricən 

azalması təşkil edir. Birinci halda, yəni enlik istiqamətində, o alçaq enliklərdən 

yüksək enliklərə doğru, ikinci halda isə yəni dağlarda mütləq yüksəkliyin artması 

ilə əlaqədar olaraq əyişir. Bu qanunauyğunluq enlik və hündürlük zonalarını 

əlaqələndirən termik və landşaft zonallığını yaradır. 

Hər iki halda temperaturun azalması landşaftın differensiasiyasında vacib 

amil olan istilik və rütubətin münasibətini dəyişdirir. Qütb rayonlarında olduğu 

kimi, yüksək dağlıqda da bioloji aləmin inkişafı üçün əsas amil istilik hesab edilir. 

Lakin, bəzən yüksək dağlarda cənub yamaclar qüvvətli qızdığından, istilik və 

rütubətin münasibəti həmişə olduğu kimi müəyyən rol oynayır. 

Dağlıq ölkələrdə landşaftın hündürlük qurşaqları enlik zonalarından iqlimin 

başqa göstəricilərilə də fərqlənir. Yüksəkliyin artması ilə yanaşı atmosfer təzyiqi 

sürətlə azalır və hava seyrəkləşir. Elə bu istiqamətdə də hava kütlələrinin 

sirkulyasiyasının səthin təsir sferasından, temperatur və təzyiqin fəsli 

tərəddüdündən asılılığı tədricən azalır. Adətən 3000 m-dən yüksək sahələrdə hava 

sirkulyasiyası əsasən azad atmosfer qanunauyğunluğuna tabe olur.  Buludluluğun 

və digər meteoroloji elementlərin dağlıq landşaftlarda paylanması da özünə məxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir. 

Dağlarda hündürlük qurşaqlarının xarakteri, onların tiplərinin əmələ gəlməsi, 

hər şeydən əvvəl, dağın bilavasitə hansı landşaft zonasında yerləşməsindən asılıdır. 

Bu hal daha əyani şəkildə meridional yerləşmiş və kifayət qədər  böyük uzunluğu 

malik dağlarda yaxşı müşahidə edilir. Belə meridional və submeridional uzanmış 

dağ sistemlərinə Ural, And, Kordilyer və s. aid etmək olar. Bunlardan Ural dağları 

şimalda tundra zonasından, cənubda yarımsəhraya qədər 2000 km-dən çox uzanır. 

Hər bir enlik zona və yarımzona (tundra, meşə-tundra, şimali tayqa, mərkəzi çöl və 
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s.) Ural dağları daxilində özünün hündürlük qurşaqları sisteminə uyğun gəlməklə, 

onların sayına, cəminə, ardıcıl əvəz olunmasına, hər bir qurşağın aşağı və yuxarı 

sərhədlərinə, həmçinin bir sıra zonal xüsusiyyətlərin xarakterinə (məsələn, tayqa 

zonasında dağ-tayqa qurşağı tünd iynə yarpaqlı meşələrdən, meşə-çöl-qara şam və 

şam, həmçinin toz ağacından ibarətdir) görə fərqlənirlər. 

Enlik zonalarının xarakterindən asılı olaraq hündürlüq qurşaqlarının sayı 

ekvatora doğru yaxınlaşdıqca daha da artır. Ən sadə hündürlük qurşaqları buzlaq 

zonasında (Arktika və antarktikada) müşahidə edilir: burada yalnız bircə qurşaq – 

buzlaq və ya «qütb səhraları» mövcuddur ki, bu da Arktika enlik-zonal landşaft 

tipinin təbii davamıdır. Tundrada iki qurşaq fərqləndirmək olar: dağ-tundrası, 

buzlaq və s. 

Landşaftın hündürlük zonallığı ümumi anlayış olub, onun konkret sahələrdə 

müşahidə olunması (zonaların sayı və ardıcıllığı, onların landşaftdaxili quruluşu), 

çoxcəhətliyi aşağıdakı amillərdən asılıdır: dağ sistemlərinin və ya vilayətlərinin 

coğrafi vəziyyətindən, mütləq yüksəkliklikdən, yamacların səmtliyi və dikliyindən, 

dağ süxurlarının xarakterindən və s. Başqa sözlə, müəyyən dağ sistemləri daxilində 

landşaftın hündürlük zonaları tipinin hər biri özünün konkret ifadəsini landşaftın 

hündürlük zonalarının struktur tipində tapır. Məsələn, Böyük Qafqazın şimal 

yamacında zonal çöl tipi fonunda qərbi və mərkəzi Qafqaz struktur tipləri 

fərqləndirilirsə, onun şərqində yarımsəhra və səhra zonal tipləri fonunda Şərqi 

Qafqaz struktur tipi ayrılır.  Onlar bir-birindən hündürlük landşaft zonalarının 

sayına, bu zonaların hündürlük vəziyyətinə, landşaftların xarakterinə və s. görə 

fərqlənirlər. 

Hər hansı bir dağın şimal və cənub səmtli yamaclarında və ya müxtəlif 

dağların eyni səmtli yamaclarında landşaftın hündürlük zonallığının xarakterində 

böyük müxtəlifliklər müşahidə edilir. Hər şeydən əvvəl bu müxtəlifliklər günəş 

şüaları ilə daha çox qızan güney yamaclarda eyni adlı hündürlük zonaları və 

yarımzonaların sərhədlərinin quzey yamacla müqayisədə hipsometrik cəhətcə 

yurayıra çəkilməsində ifadə edilir. Hətta bir dağ daxilində, eyni yüksəklikdə, onun 

yerləşməsindən, yamacların dikliyindən və səmtindən asılı olaraq, kəskin fərqlənən 
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torpaq və bitki tipləri inkişaf edir. Məsələn, Zaili dağlarının şimal yamacında onun 

mütləq yüksəkliyi 1800 m-dən 2500-2700 m-dək olan qərb hissəsində taxıl-

müxtəlif otlu çöllər yayıldığı halda, həmin dağın mərkəz hissəsində, həmin 

yamacda və eyni yüksəklikdə şam meşələri inkişaf etmişdir. 
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Mühazirə 15 

İbrahimov T. 

Landşaft komplekslərinin asimmetriyasi 

Simmetriya hadisəsi ümumi təbii qanunauyğunluqlardan biridir. O, yer 

səthitdə inkişaf edən bütün təbii obyektlərin canlı və cansız təbiətin 

xüsusiyyətlərini əks etdirir. Lakin müşahidələr və bu sahədə indiyədək aparılan 

elmi işlərin təhlili göstərir ki, real təbii obyektlərdə riyazi dəqiqliklə ölçülən tam 

simmetriya yoxdur. Bir sıra qüvvələrin təsirilə hətta ən kiçik təbii komplekslərdən 

başlamış ümumi, planetar miqyaslı obyektlərədək simmetriya tez-tez pozulur və 

coğrafi təbəqə üzərində müxtəlif dərəcəli mürəkkəbliklər yaranır. İdeal simmetriya 

modelindən kənara çıxan bütün hadisələr asimmetriya adlanır. Beləliklə, 

asimmetriyaya simmetriyanın kifayət qədər ifadə olunmayan hissəsi kimi baxmaq 

lazımdır. 

Ümumiyyətlə, Yer haqqında elmlər sistemində simmetriya barədə təlim az-

çox geologiya sahəsində inkişaf etmişdir. Fiziki coğrafiyada isə elmin bu problemi 

hələlik kifayət qədər araşdırılmamışdır (L.P.Şubayev, 1971, F.H.Milkov, 1981). 

Lakin, bununla bərabər, asimmetriya anlayışı landşaft kompleksləri arasında geniş 

yayılmışdır. Demək olar ki, çay dərələri və onun landşaft komplekslərinin əksəri, 

səhralardakı barxanlar, dağ sistemləri, yaylalar və s. asimmetrik quruluşa malikdir. 

Yerin qütb asimmetriyası elmdə çoxdan məlumdur (K.K.Markov, 1963). 

İfadə olunma dərəcəsinə görə bütün landşaft kompleksləri iki asimmetriya 

sinfinə ayrılır (F.N.Milkov, 1981, s.85). 

1.Morfoloji cəhətcə tam asimmetriya sinifi. Bu sinifə aid olan təbii 

komplekslər asimmetrik relyef şəraitində inkişaf edir. Belə asimmetriya tipinə 

yamaclarının dikliyi, eyni olmayan çay dərələri, qobu və yarğanlar, barxanlar, 

kuest tirələri, monoklinal tirələr və s. misal ola bilər. Yamacların dikliyində 

müşahidə edilən fərq, ana süxurların, torpaq örtüyünün, mikroiqlim, bitki 

assosiasiyalarının, heyvanat aləminin xarakterində öz əksini tapır. İri planda tam 

asimmetriya Ural, Böyük Qafqaz, Karpat, Alp və digər dağ sistemlərinin landşaft 

strukturunda kifayət qədər aydın müşahidə edilir. Həmin dağ sistemlərinin əks 
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yamacları nəinki özlərinin yerləşməsinə və dikliyinə görə,  hətta hündürlük 

qurşaqlarının sayına və təzahürünə görə də fərqlənirlər. 

2.Tam olmayan strukturların asimmetriya sinfi, simmetrik relyef şəraitində 

müşahidə edilir. Burada relyef landşaft komplekslərinin strukturunu müəyyən 

etməkdə o qədər də böyük rol oynamır. Bütün yamacları eyni dikliyə malik, 

bərabər dairəvi formanı xatırladan hər hansı təpə və ya dağ tirəsi landşaft nöqteyi-

nəzərdən asimmetrik ola bilər. Onların şimal və cənub səmtli yamaclarında olduğu 

kimi, tamamilə eyni fasiya və mərzlərin təkrarlanması müşahidə edilmir, əgər 

analoji komplekslər vardırsa, onların hündürlük sərhədləri müxtəlif yüksəklikdə 

müşahidə edilir. Meşə çöl zonasında simmetrik qobunun yamacları eyni dikliyə 

malikdir, lakin landşaft cəhətcə asimmetrikdir; onun bir yamacı çöl otları ilə, əks 

yamacı isə palıd kolları ilə örtülü olur. Elə simmetrik dağarası çökəkliklər vardır 

ki, yamacların rütubətlənmə dərəcəsinin müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq, onlar 

asimmetrik landşaftlarla səciyyələnirlər. Məsələn, İssık-Kül çökəkliyində qərbdən 

şərqə doğru hərəkət  etdikcə səhra komplekslərinin tədricən çöllə əvəz olunmasını 

çox asan görmək olur.  Bu hal Kür-Araz ovalığında az-çox müşahidə olunur. 

Beləki, burada mərkəzdən dağətəyinə doğru hərəkət etdikcə və həmçinin şərqdə 

Xəzər sahilindən başlamış qərbə doğru getdikcə, yarımsəhra komplekslərinin 

tədricən quru çöl landşaftları ilə əvəz olunduğu müşahidə edilir. Bu əlamət fərqi 

Tacik və başqa çökəkliklərdə də qeyd olunur. 

Landşaft kompleksləri asimmetriyasının yaranmasının səbəbləri müxtəlifdir. 

Onu yaradan səbəblərdən asılı olaraq F.N.Milkov (1981) landşaft asimmetriyasının 

aşağıdakı genetik tiplərini fərqləndirir. 

1.Geostrofik (yerin döngələri deməkdir) asimmetriya tipi Yerin öz oxu 

ətrafında fırlanması nəticəsində yaranır. Bu tip asimmetriya çay dərələrinin şimal 

yarımkürəsində dik sağ, cənub yarımkürəsində dik sol yamaclarına məxsusdur 

(Ber-Koriolis qanunu). Məlumdur ki, Yerin sutkalıq hərəkətilə əlaqədar olaraq, 

şimal yarımkürəsində çaylar həmişə sağ sahilə meyl edir və öz dərəsinin sağ 

yamacını yuyur, relyefdə torpaq-bitki örtüyü inkişaf edə bilməyən dik yamac 

əmələ gəlirsə, əks yamacda maili subasar və subasar üstü terraslar yaranır. 
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2.Tektonik asimmetriya tipi-tektonki hərəkətlər nəticəsində əmələ gəlir. Bu 

tip asimmetriya relyef formaları ilə bağlı olub, tam morfoloji asimmetriya sinifinə 

aiddir. O, əsasən dağlıq ölkələrdə geniş yayılmış, qismən də düzənlikdə rast gəlir. 

Məsələn, Ceyran-çöl alçaq dağlığında yerləşən monoklinal tirələrdə asimmetrik 

landşaft kompleksləri əmələ gəlir. Tirələrin şimal yamacı nisbətən maili, zəif 

parçalanmış relyefi, torpaq-bitki örtüyünün kifayət qədər yaxşı inkişaf etməsilə 

səciyyələnirsə, cənub yamac-qüvvətli parçalanmış bedlend yarımsəhra 

komplekslərinə malikdir. Bu tip asimmetriya respublikamızda xüsusilə arid-

denudasion alçaq dağlıq vilayətində geniş inkişaf etmişdir. 

3.Struktur-geoloji asimmetriya tipi bir istiqamətdə yatan eyni bərkliyə malik 

olmayan süxur təbəqələrindən təşkil olunmuş maili monoklinal vilayətlər üçün 

xarakterdir (asimmetrik dərələr, kuest tirələr). Monoklinal formalara Palantökən, 

Eldar oyuğu, Gəncə bozdağı, Göyçay, Ləngəbiz və s. dağ tirələri misal ola bilər. 

Bu tip asimmetriyaya Həkəri çayın dərəsində geniş yayılmış akkumulyativ və 

sementləşmiş vulkan materiallarından ibarət həkəri lay dəstəsinə məxsus piramida 

şəkilli formaları misal göstərmək olar.  Həmin piramidalan nisbətən yumşaq və 

asan yuyulan çöküntülər arasında yerləşdiyindən, çöküntülər (qum, çıqıl daşı və s.) 

tez yuyulmuş və vulkan materiallarından təşkil olunmuş piramidalar relyefdə, 

tənha dirək şəkildə saxlanmışdır. Daşüz tirəsində müşahidə edilən əhəng daşları da 

buna misal ola bilər. Burada əhəng daşı aşınmaya məruz qalan gil, çatıl daşları 

üstündə yerləşdiyindən, süxurlar yuyulmuş və əhəng daşları xüsusi formalar 

şəklində öz varlığını saxlamışdır. 

4.İnsolyasion asimmetriya tipi, günəşə münasibətinə görə müxtəlif səmtli 

yamaclarda landşaftların müxtəlifliyilə bağlıdır. 

Şimal və cənub yamaclarda səthə günəş istiliyinin daxil olmasında müşahidə 

edilən fərqlər erkən yaz və payız fəsillərində daha aydın müşahidə edilir. Aprelin 

ortalarında 60o şimal enliyində dikliyi 20o olan cənub yamaclar düzənlik sahələrlə 

müqayisədə 30% çox günəş istiliyi alırsa, həmin dikliyə malik şimal yamaclar isə 

əksinə düzən sahələrə nisbətən 45% az günəş istiliyi alır (İ.A.Qolsberq, 1957). 

Şimal və cənub yamacların temperatur fərqi aşınma, dağ süxurlarının və torpaq 
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örtüyünün yuyulma sürətinin xarakterində, mikro və mezorelyef formalarında, 

torpaqəmələgəlmə proseslərində, biosenozların strukturu və coğrafiyasında özünü 

göstərir. Daha doğrusu, yamacların səmtliyi onların landşaft nöqteyi-nəzərdən 

fərqli olmasını, yəni landşaftın asimmetriyasını müəyyən edən amillərdən biridir. 

Dağlıq  ölkələrdə yamacların səmtliyilə yalnız müxtəlif yamaclarda yerləşən 

landşaft komplekslərinin strukturu deyil, landşaftın hündürlük qurşaqlarının 

struktur tipləri də əlaqədardır. 

Landşaftın insolyasiya asimmetriyası kontinental iqlimə malik rayonlarda 

daha tam, kəskin müşahidə edilirsə (Orta Asiya dağlarında) mülayim dəniz 

iqliminin təsiri altında olan ölkələrdə isə zəif hiss edilir. 

5.Sirkulyasiya asimmetriya tipi- hakim küləklərə doğru çevrilmiş dağ 

yamaclarında əmələ gəlir və bütün dağlıq ölkələrdə kifayət qədər yaxşı müşahidə 

edilir. Dağlarda  həmişə külək tutan yamaclar, külək tutmayan yamaclarla 

müqayisədə, rütubətlə yaxşı təmin olunur və mezofill bitkilərlə örtülür. Həta quru 

Orta Asiya dağlarında külək tutan yamaclar (Tyan-Şan, Pamir-Altay dağ 

silsilələrinin qərb yamacları) bəzən 1500-2000 mm yağıntı alır. 

Landşaftın sirkulyasiya asimmetriyası yalnız dağlıq ölkələrə məxsus 

olmayıb, relyefin xarakterindən asılı olaraq, düzənlik ərazilərdə də müşahidə edilir. 

Məsələn, Orta Rusiya yüksəkliyinin külək tutan qərb yamaclarında qarışıq meşə 

landşaft zonası cənub istiqamətdə uzanır və eyni enlikdə həmin yüksəkliyin qərb 

yamacında iynə və enliyarpaqlı meşə landşaftları inkişaf etdiyi halda, onun 

şərqində-şimal meşə çölü müşahidə edilir: göstərilən landşaft yarımzonalarından 

qərbdə tipik və cənub meşə çöl, şərqdə isə çöl zonası müşahidə edilir. Dağların 

sədd (baryer) rolu oynaması və bununla əlaqədar landşaftların differensiasiyasında 

sirkulyasiya asimmetriyasının əhəmiyyəti daha böyükdür. Məsələn, Talış 

dağlarının Şərq Yamacında (Burovar silsiləsinin şərq yamacı) Cənubi Xəzər 

üzərində əmələ gəlmiş və rütubətlə doymuş hava kütləsi qərbə doğru hərəkət 

edərək, göstərilən dağları keçə bilmir və rütubətin əsas hissəsini (1400-1500 mm) 

şərq yamacda tökür. Ona görədə, burada rütubətli subtropik landşaftlar, həmin 
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dağların qərbində (Diabar-Yardımlı çökəkliyində) isə quru çöl kompleksləri əmələ 

gəlir. 

6.Hidroloji asimmetriya tipi, təbii su axımlarının hidrodinamik 

xüsusiyyətlərinin təsiri altında əmələ gəlir. Bu çayların ilkin və ikinci dərəcəli 

meandrlarının dik yamaclı çökək, batıq sahillərinə və maili qabarıq sahillərə,  yataq 

boyu yalların çaya doğru istiqamətlənmiş maili və əsas sahilə doğru yönəlmiş dik 

yamaclarına məxsusdur. 

7.Eol asimmetriya tipi, eol-akkumulyativ mənşəli komplekslərə məxsusdur. 

Bu asimmetriya tipiən aid komplekslər dünlərin, barxanların inkişaf etdiyi 

səhralarda geniş yayılmışdır. Dün və barxanların külək tutan yamacları maili (8-

20o) və külək tutmayan əks yamacları dikdir (30-40o). Dünlərdəki analoji hadisələr 

qar yığınlarında da müşahidə edilir, yəni çox da yüksək olmayan qar yığınlarının 

külək tutan yamacları külək tutmayan yamaclara nisbətən maili olur. 

8.Qlyasial asimmetriya tipi-buzlaq fəaliyyətinin təsiri altında əmələ gəlir. 

Bunu iki yarımtipi fərqləndirilir: buzlaq-erozion və buzlaq-akkumulyativ 

asimmetriya.  

Buzlaq-erozion asimmetriya qoyun kəlləsini xatırladan formalarda müşahidə 

edilir və möhkəm ana süxurları  üzərində qabarın relyef formalarının buzlaqlar 

tərəfindən hamarlanması nəticəsində əmələ gəlir. Qoyun kəlləsinin hərəkət edən 

buzlaq istiqamətinə çevrilmiş yamacı əks yamacla müqayisədə daha çox 

hamarlanmış olur. Kareliyada və Finlandiyada  qoyun kəllələri landşaftın ən 

xarakter elementləridir. 

Buzlaq-akkumulyativ formalar moren tirələrindən, təpələrindən ibarət olub, 

asimmetrik quruluşlu landşaftları ilə fərqlənirlər. Hərəkət edən buzlaqlara doğru 

baxan moren tirələrinin yamacı əks yamaclara nisbətən dik olur. 

9.Sürüşmə mənşəli asimmetriya tipi-təpə və yalların qeyri-bərabər yamaclı 

olması ilə səciyyələnir. Sürüşmə mənşəli asimmetrik komplekslərin inkişaf etdiyi 

və yayıldığı ən klassik rayon Böyük Qafqaz dağlarının şərq qurtaracağıdır. Buruda 

sürüşmə landşaftlarının morfoloji strukturunun təhlilinə, sürüşmələrin paylanma 

sıxlığına əsasən 5 landşaft rayon (Samur-Dəvəçi, Qaraçay, Vəlvələçay-Ataçay, 
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Girdimançay-Ağsuçay və Şamaxı-Qobustan) ayrılır. Bunlardan Girdimançay-Ağsu 

rayonu sürüşmə mənşəli asimmetrik kompleksləri keyfiyyətcə səciyyələndirən ən 

maraqlı rayondur. Burada son 10 ildə çox böyük sürüşmələr (Nuran, Zərnava, 

Ximran, Lahıc, Qaranohur və s.) əmələ gəlmiş, təbii landşafta və təsərrüfata böyük 

ziyan vurmuşdur. 
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Mühazirə 16 

İbrahimov T. 

Landşaftşünasliğin tətbiq sahələri 

Landşaftşünaslıq müstəqil elm kimi meydana gəldiyi ilk gündən, cəmiyyətin 

yaşayıb, inkişaf etməsi üçün ən vacib  təsərrüfat məsələlərini həll etməyi qarşıya 

qoyur. İlk zamanlar həmin məsələlər sırasına kənd təsərrüfatı, meşəçilik, 

meliorasiya problemləri kimi vacib sahələr daxil olmuşdur. Landşaftşünaslığın bir 

elm kimi sürətli inkişaf etdiyi  müasir dövrdə kompleks tədqiqatların 

nəticələrindən ərazilərin mühəndislik məqsədilə mənimsənilməsi, şəhərsalma 

işləri, rayonların planlaşdırılması, rekreasiya, tibb, yol tikintisi, memarlır və başqa 

sahələrdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Müasir dövrdə tətbiqi landşaftşünaslığın 

əhəmiyyəti hər şeydən əvvəl, təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı təsir problemlərinin 

həlli prosesində müəyyən edilir. Lakin bu proses tam nəzəri istiqamətdə deyil, 

təcrübə ilə qarşılıqlı, paralel, daha doğrusu konstruktiv şəkildə həyata 

keçirilməlidir. 

Bütün tətbiqi landşaft işlərinin əsasını təbii ərazi komplekslərinin (TƏK) 

obyektiv elmi təhlili təşkil edir. TƏK qiymətləndirilməsi və onlardan səmərəli 

istifadə etmək üçün əməli təkliflərin işlənib hazırlanması elmi landşaft 

tədqiqatlarının nəticələrinə istinad etməlidir. Bununla əlaqədar, TƏK 

inventarizasiyası (xəritələşmə, sistemləşmə, təsvir və s.) tətbiqi landşaftşünaslıq 

tədqiqatında işin başlanğıcını, ilkin mərhələsini təşkil edir. 

Tətbiqi landşaft işlərin son nəticəsi kompleks ərazi planlaşdırma xəritələrinin 

tərtibinə xidmət etməlidir. Belə xəritələrin tərtib olunma təcrübəsi Rusiyada və 

xaricdə çoxdan məlumdur. Bu tip xəritələrdə istehsalın və iqtisadiyyatın 

yüksəlməsinə, təbiətin mühafihəsi üçün lazımi işlərin həyata keçirilməsinə 

yönəlmiş ən məqsədyönlü tədbirlər toplusundan istifadə etməyi nəzərdə tutan 

landşaftların qruplaşması təklifləri göstərilməlidir. 

1.Tətbiqi landşaft tədqiqatlarının əsas istiqamətləri 

Müasir landşaftşünaslığın  müxtəlif istiqamətli tətbiq sahələri sürətlə inkişaf 

edir və bunların əksəri də son 35-40 ildə meydana gəlmişdir. Həmin sahələrin ən 
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qədimi və ilk dəfə əmələ gələnlərindən biri aqrolandşaft tədqiqatlarıdır. Bu 

istiqamət öz başlanğıcını XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlində, V.V.Dokuçayevin 

dövründən götürmüş və kənd təsərrüfatının bütün sahələrində təbii şəraitin 

komplekslik prinsipinə əsaslanmışdır. 

Aqrolandşaft tədqiqatlarının məqsədi kənd təsərrüfatını və onun ayrı-ayrı 

sahələrini inkişaf etdirmək üçün landşaft şəraitinin əlverişlik dərəcəsini 

aydınlaşdırmaqdır. Bu tədqiqatlar əsasən iki istiqaməti birləşdirir: 

1.Torpağın aqroistehsal tipologiyası və keyfiyyət cəhətcə qiymətləndirilməsi 

(bonitirovka), 

2.Kənd təsərrüfatı məqsədi üçün fiziki-coğrafi rayonlaşma. Azərbaycanın Kür 

çökəkliyi vilayəti kənd təsərrüfatı istiqamətində hər tərəfli istifadə edildiyindən 

həmin ərazinin tədqiqat obyekti kimi seçilməsi məqsələuyğundur. 

Torpaqların kompleks qiymətlənməsindən aydın olur ki, təsərrüfat 

ərazilərində torpaqlardan səmərəli istifadə etmək, onların strukturunda 

dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər toplasu hazırlamaq mümkündür, daha doğrusu 

müxtəlif əkin sahələrini və növbəli əkin sistemini, meliorasiya tələbatı, mədəni-

texniki tədbirləri və s. planlaşdırmağa imkan verir. 

2.Landşaft-rekreasiya tədqiqatları 

Müasir dövrdə tətbiqi landşaftşünaslığın ən çox inkişaf etmiş sahələrindən biri 

şəhər ətrafı istirahət və ya rekreasiya zonasının təşkilidir. Son illərdə 

landşaftşünaslığın xüsusi rolu ayrılmış və o landşaft rekreasiyası adlandırılmışdır. 

Axırıncının tədqiqat obyekti, ərazinin rekreasiya sistemləri olub, buraya istirahət 

edən insanlar, təbii mühit, mədəni şərait, xidmətsi şəxslər və idarə edici orqan 

daxildir. Bir başa tətbiqi landşaftşünaslıqla əlaqədar olan rekreasiyanın kompleks 

məsələlərinə landşaft komplekslərinin rekreasiya imkanlarını, onların rekreasiya 

qiymətlərini və istirahət edənlərin komplekslərinə təsir yükünün (rekreasiya 

yükünün) öyrənilməsi daxildir. 

Landşaft – rekreasiya tədqiqatları üçün maraqlı problemlərdən biri, təbii 

komplekslərin rekreasiya  yükünə qarşı dözümlüyünün, yəni torpaqların 

toplanmasının, ot və kol örtüyünün, meşə ağaclarının zədələnməsinin və 
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pöhrəliklərin, göbələk, gilə-meyvələrin, çiçəklərin yığılması, meşə yanğınlarının və 

s. öyrənilməsidir. Belə təsirlərə qarşı müxtəlif landşaft növ və mərzlər eyni 

dərəcədə dözümlü olmur və elə ona görə də həmin komplekslərdə istirahət 

edənlərin norması, elmi surətdə əsaslandırılmalı, təbiətin mühafizəsi üçün bu və ya 

digər tədbirlər hazırlanmalıdır. 

Rekreasiya kompleksləri ərazisinin layihələşdirilməsi üç mərhələdə aparılır: 

1.landşaftların xəritələşdirilməsi; 

2.TƏK istirahət məqsədilə qiymətləndirilməsi; 

3.zonaların fəaliyyət sxeminin tərtibi. 

3.Landşaftın tibbdə tətbiqi 

Landşaftların rekreasiyası bir sıra hallarda tibbi landşatşünaslıqla sıx 

əlaqədardır. Elmin bu sahəsinin inkişafı tibbi coğrafiya adı altında bir qədər qədim 

tarixə malik olub, nəzəri və təcrübi cəhətcə daha yetgindir. Lakin son zamanlar, 

müasir landşaftşünaslıq elminin təsiri altında, əsaslı dəyişməyə məruz qalmışdır. 

Məlumdur ki, hazırda insanların və heyvanat aləminin bir sıra xəstəlikləri coğrafi 

komplekslərin xarakterilə əlaqədar olub, onlarda kimyəvi elementlərin çatışmaması 

və ya bolluğu ilə səciyyələnir. Bununla bağlı müasir tibbi-coğrafiyaçılar və tibin 

landşaftşünaslar öz tədqiqatları ilə bir sıra xəstəliklərlə landşaft zonaları, növləri və 

onun morfoloji vahidləri arasında təbii əlaqə olduğunu müəyyən etmişlər. Məsələn, 

landşaft vahidləri  daxilində yodun və bromun çatışmaması zob, diş xəstəliklərinin 

yayılması ilə nəticələnirsə, gəmiricilər, gənələr-gənə ensefaliti, gənə tifi, çuma və 

s. xəstəliklərin yayıcılarıdır. Bu tip xəstəliklər Azərbaycanda, Böyük Qafqaz 

dağlarının cənub ətəklərində yerləşən rayonlarda (Qəbələ, Göyçay, Ağdaş, Şəki, 

Zaqatala, Qax, Balakən, Oğuz əhalisi arasında zob, diş xəstəlikləri) geniş 

yayılmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Böyük Qafqaz dağları 

göstərilən rayonlar daxilində əsasən Yura və Təbaşir dövrünün dəniz şəraitində 

çökən əhəng daşlarından təşkil olunmuşdur. Yura və Təbaşir dənizlərinin suları 

tərkibində və həmin şəraitdə çökək süxurlarda yod və brom maddələri olmamışdır. 

Ona görə də, hazırda həmin dağlardan mənbə götürən və süxurları yuyan dağ 
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çayları suyunun tərkibində yod, brom maddələri olmadığından, qeyd edilən 

rayonlarda zob və diş xəstəliklərinin geniş yayılmasına səbəb olunmuşdur. 

Kimyəvi elementlərin miqrasiyası və heyvanat aləminin yayılması öz 

növbəsində landşaftların strukturundan çox asılıdır. Bunlardan əlavə, fəal 

komponent kimi iqlim, su, torpaq bir sıra xəstəliklərin yayılmasının səbəbkarına 

çevrilir (soyuq dəymə, qan-damar, mədə-bağırsaq xəstəlikləri və s.) 

Xəstəliklərin yer səthində paylanmasında müəyyən qanunauyğunluqlar da 

mövcuddur. Belə ki, cənub meşə-çöl zonasında gənə ensefalit xəstəliyi yayıldığı 

halda, səhra, yarımsəhra və çöl zonalarında gənə tifi, çuma xəstəlikləri geniş 

yayılmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, xəstəliklər bütün təbii landşaft zonaları 

boyunca deyil, ərazi cəhətcə kiçik sahələri tutan landşaft növləri, mərz və hətta 

fasiyalar daxilində əmələ gəlir və sonra geniş sahələrə yayılır. 

4.Meliorativ landşaftşünaslıq 

Təbii landşaftşünaslığın böyük gələcəyi olan istiqamətlərindən biri də 

meliorativ tədqiqatlardır. Meliorasiya – təbii şəraitin, daha doğrusu landşaft 

komplekslərinin yaxşılaşdırılmasına doğru yönəldilmiş tədbirlər sistemidir. 

Meliorativ tədbirlər, onların əsaslandırılması, hər şeydən əvvəl, dəqiq landşaft 

xəritələşməsi və onun təhlilini tələb edir. Bu məqsəd üçün ilk növbədə coğrafi 

sistemlərin təbii meliorativ vəziyyətlərinin öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, 

ifrat nəmlənmə şəraiti kifayət qədər çoxlu amillər toplusunun qarşılıqlı əlaqəsilə 

müəyyən edilir. Bu amillər cərgəsinə atmosfer yağıntılarının miqdarı ilə 

buxarlanma qabiliyyətinin münasibəti, təbii drenaj şəraiti (relyef formalarından 

asılılıq, səthin mailliyi, anna süxurların mexaniki tərkibi və qalıqlığı), hidrogeoloji 

şərait, çay dərələrinin sıxlığı və dərinliyi daxildir. Bütün bunlar torpaqların 

meliorativ vəziyyətini kompleks landş8aft metodu ilə qiymətləndirməyə imkan 

verir. Meliorativ tədbirlərə adətən landşaft növləri və mərzlər cavab verməklə, 

onlar meliorasiya olunacaq torpaq tiplərini özündə birləşdirir. 

Meliorasiya anlayışı, sözün əsl mənasında, təbii komplekslərə, onların 

yaxşılaşması naminə, çox saylı təsir formalarıdır. Bu prosesdə landşaft 

komplekslərinin strukturu kənd təsərrüfatı, mühəndis, rekreasiya və blaşqa 
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məqsədlər üçün mənimsənilmənin yaxşılaşması istiqamətində inkişaf etdirilir. 

Burada təsir obyekti landşaftın hər hansı komponenti (su rejimi, torpaq, bitki 

örtüyü, relyef formaları və ya geomorfoloji proseslər və s.) ola bilər. Lakin son 

nəticə mütləq meliorasiyanın xeyrinə həll edilməklə kompolnentlərlə coğrafi 

sistemlər arasında əlaqə yaranmalı və bu əlaqədən insanlar şüurlu istifadə 

etməlidirlər. Müasir dövrdə, meliorativ təsirlərin müxtəlif metodları mövcuddur. 

Bunlar arasında hidrotexniki (mühəndis), fitomeliorasiya (ağac, kol və ot 

bitkilərindən istifadə etməklə komplekssin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq), kimyəvi 

(torpaqlara əhəngin verilməsi, şoranlıqların meliorasiyası, gübrələrin verilməsi və 

s.) meliorasiya növləri ayrılır. 

5.Landşaft tədqiqatlarının mühəndislik istiqamətləri 

Tikinti məqsədilə aparılan landşaft tədqiqatları tətbiqi landşaftşünaslığın kənd 

təsərrüfatı, meliorasiya, tibb sahələrilə müqayisədə nisbətən yeni istiqamətdir. 

Tətbiqi landşaftın bu istiqamətinin təhlili və məqsədi komplekslərin mühəndis 

landşaft nöqteyi-nəzərdən mənimsənilmə şəraitini qiymətləndirməkdən və 

tikintilərin landşaft vahidlərinə təsir dərəcəsini öyrənməkdən ibarətdir.  Öz 

qarşısına konkret məqsəd qoyan tədqiqatların isti qamətləri kiçik və ya böyük 

tikinti obyektlərini əhatə edir. Müasir dövrdə böyük olmasa da,hər halda yol 

tikintisində (xüsusilə dəmir, şrsse yolları, trubalarla neft, qaz, su daşınması kimi 

nəqliyyat sahələri və s.) rayonların sənaye və şəhər tikmə sahəsində 

mənimsənilməsi üçün tətbiqi məqsədlərlə aparılan landşaft tədqiqatlarının təcrübi 

əhəmiyyəti böyükdür. Bunlardan şəhərsalma istiqaməti daha geniş və kompleks 

xarakterli olmaqla, hər tərəfli qiymətləndirilməsilə fərqlənir (o yalnız tikinti deyil, 

tibbi-gigenik, rekreasiya və s. sahələrin yaradılmasını da nəzərdə tutur). 

Təbii komplekslərin mühəndislik nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilmə 

kriteriyası hərtərəfli olduğundan, konkret şəraitdən və görüləcək işin xarakterindən 

asılı olaraq yerinə yetirilir. Məsələn, şosse yollarının tikintisində, relyef səthinin 

ehtimal olunan mailliyi, dəmir yollarının tikintisinə nisbətən xeyli çox ola bilər. Bu 

zaman mailliyin fərqləndirilmə norması yolun sinifindən çox asılıdır. Əgər yol 
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beynəlxalq və ya respublika əhəmiyyətlidirsə, onda o yerli yollara nisbətən daha 

bərk, möhkəm əsas üzərində tikilməlidir. 

Təbii komplekslərin tikintidə mənimsənilmə şəraitini qiymətləndirmək üçün, 

ilk növbədə tikintinin gedişini mürəkkəbləşdirən və qiymətini bahalaşdıran, bəzən 

isə onun tikilməsinin mümkün olmadığını göstərən təbii məhdudiyyətlərin 

araşdırılması vacibdir. Buraya relyefin kəskin parçalanması, yamacların dikliyi, 

seysmikliyin yüksək olması, uçqunlar, sürüşmələr, sel axınları, qar uçqunları, 

yarğan və karst sahələrinin çox yayılması kimi təbii amillər daxildir. Bunlardan 

başqa qruntun möhkəm olmaması, rütubətli şimal rayonlarında ərazinin torpfluq 

xüsusiyyəti, lyos çöküntülərinin üstünlüyü, daimi donuşluq, çay şəbəkəsinin sıxlığı 

və dərinliyi, göllərin çoxluğu, qrunt sularının səthə yaxınlığı da həmin amillər 

cərgəsinə aiddir. 

6.Landşaftın memarlır sahəsində tətbiqi 

Memarlıq sahəsində landşaftın tətbiqi çoxdan məlumdur. Elmin bu problemi 

memarlıq obyektlərilə ətraf təbii şərait arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənməyə 

doğru yönəlmişdir. Son zamanlaradək, landşaft memarlığoı şəhər tipli yaşayış 

məntəqələrində insanların istirnahətini təmin etmək üçün bağların və parkların 

yaradılması ilə kifayətlənirdi. Müasir dövrdə isə landşaft memarlığı dedikdə, 

insanın fəaliyyət dairəsinə daxil olan bütün landşaftların tərtibi, təşəkkülü başa 

düşülür. Bizim əsrin axırıncı 50 ilində landşaftın memarlıq sahəsinə olan maraq 

şəhərsalma işlərinin intensiv inkişafı ilə əlaqədar artmışdır. Bu, ilk növbədə yeni 

şəhər, qəsəbə, kənd yaşayış məntəqələrinin tikilməsi və köhnə şəhərlərin, 

qəsəbələrin rekonstruksiyası, istirahət mərkəzlərinin, zəhmətkeşlərin müalicə və 

istirahət zonalarının yaradılması ilə bağlıdır. 

Memarlıq landşaftı təbii və memarlıq komplekslərinin özünəməxsus 

öütövlüyüdür. Landşaft anlayışını yol tikintisinə tətbiq edərkən V.Reynfeld təbii 

şəraiti qiymətləndirmək və onu landşaftlara daxil etməyi, yol translarının 

açılmasını, təbii ritmləri tutmaq və yol ritmlərini onunla uyğunlaşdırmaq, mövcud 

landşaftlara süni tikintiləri və əkinləri daxil etməyi layihə tərtib edən 

mütəxəssislərdən bacarmağı tələb edir. Yollar və onların kəsib keçdikləri landşaft 
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kompleksləri arasındakı uyğunluq estetik tələbləri ödəməklə bərabər, sürücünün 

yorğunluğunu azaldır, yol hərəkətlərinin təhlükəsizliyini yüksəldir. Ərazinin 

landşaft xüsusiyyətlərindən, onun növ və mərz komplekslərindən avtomobil 

traslarının seçilməsi və inşası zamanı istifadə edilir. 

Beləliklə, memarlıq landşaftlarının təbii komponentlərə və onların birliyindən 

yaranan komplekslərlə estetik cəhətcə uyğunluğu və insanlar tərəfindən yaradılmış 

tikinti, yol, bağ-park obyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi mövcuddur. Başqa sözlə, 

memarlıq landşaftları özünəməxsus müxtəlif antropgen növlərə, dəqiq desək, 

mədəni landşaftlara malikdir. Bu əlamət öz növbəsində estetik məsələlərin həlli 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

7.Landşaftın tədqiqatlarının faydalı qazıntıların axtarışında rolu 

Müasir dövrdə faydalı qazıntıların axtarışı üçün landşaft tədqiqatlarının 

əhəmiyyəti əvəz edilməz olub, təbii komplekslərin tərkib hissəsi olan litoloji əsasla 

sıx bağlıdır. Ona görə də, landşaft komplekslərinin maddi tərkibinin öyrənilməsi, 

onların inkişaf tarixinin aydınlaşdırılması, ərazinin coğrafi şəraiti və faydalı 

qazıntıların axtarış proqnozu üçün lazımi məlumatları verməyə imkan yaradır. 

Landşaft kompleksləri ilə çökmə mənşəli faydalı qazıntıların daha sıx əlaqədə 

olduğu çoxdan məlumdur. Bu ideyanın təsdiqi üçün N.M.Straxovun hazırladığı 

məşhur litogenez nəzəriyyəsi (çöküntü süxurların əmələ gəlməsi), onun landaft 

nöqteyi-nəzərdən izahı göstərilən fikri əsaslandırmaqdan ötrü kifayətdir. 

N.M.Straxov (1956, 1962) müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitlərdə çökmə süxurların 

əmələ gəlməsinin eyni olmadığını nəzərə alaraq aşağıdakı 4 tip litogenezi 

fərqləndirməyi məsləhət bilir: humid, buzlaq, arid və effuziv-çökmə süxurlar. Bu 

dörd tip litogenez, çökmə süxurların toplanmasında və çökmə mənşəli faydalı 

qazıntıların əmələgəlməsində təbii-coğrafi zonallığın müxtəlifliyini əks etdirir. 

Landşaft- tektonik qanunauyğunluğun birliyi, onların əlaqəsi filiz 

əmələgəlmənin, kömürün, duzun, neftin, şistin çökmə yolu ilə yaranmasına səbəb 

olur. Çökmə mənşəli faydalı qazıntıların toplandığı ən böyük filiz yataqları quru və 

su landşaftları arasındakı keçid zonaya müvafiq gəlir. Belə ki, humid zonanın 
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laqun sahələrində kömür və boksitlərin, şelfdə-dəmir, fosfor filizlərinin, üzvi əhəng 

daşlarının, qismən yanar şistlərin intensiv toplanması gedir. 

Quru və su landşaftlarının təmas zonası üçün nadir səpinti metal mədənlərinin 

yayılması da çox xarakterdir. Hazırda ən böyük səpinti minerallar (titan, sirkoniy- 

boz rəngli metal) əsasən xarici ölkələrdə (Avstraliya, Hindistan, ABŞ, Braziliya və 

s.) tapılmışdır. Bu da ilk növbədə müasir okean və dənizlərin sahil zonasında 

aşınma qabığının yuyulması və bununla yanaşı terrigen materialların intensiv 

çeşidlənməsilə əlaqədardır (Q.S.Momci, 1960, s.45). Xarici ölkələrdə sahil 

səpintiləri arasında okeanların müasir çimərliklərində yayılmış nadir metal 

mədənləri üstünlük təşkil edir. Bu tip mədənlərin ilmenit, rutil, sirkon, monasit 

kimi metallar çıxarılır. 

Landaft komplekslərinin digər ümumi təzadlığı adətən düzənlik və dağlıq 

ölkələrin təmas zolağına uyğun gəlir (tektoni planda platformalarla 

geosinklinalların sərhəddinə). Burada maddə və enerjinin qarşılıqlı mübadiləsi çox 

intensiv gedir və onlar arasındakı keçid zolağıda çöküntü formasiyalarına məxsus 

müxtəlif faydalı qazıntı yataqları (daş kömür, neft, duz) əmələ gəlir. 

Müasir dövrdə faydalı qazıntıların axtarışında landşaftın indikasiya əlamətləri 

və bu metodla aparılan işlər müvəffəqiyyət qazanmışdır. 

Faydalı qazıntıların axtarışında, geobotaniki metoddan istifadə təcrübəsi elmə 

çoxdan məlumdur. Bitki qrupları, onların ayrı-ayrı növləri, xarici görünüşü və 

inkişaf ritmləri torpaq və anna süxurların litologiyası və kimyəvi tərkibinin 

xarakterindən asılıdır. Tayqa və qarışıq meşə zonalarında tikinti materialları 

axtarışında bitki tiplərinin əlamətlərindən geniş istifadə edilir. Belə ki, şam 

meşələrinin bitdiyi sahələrdə müxtəlif keyfiyyətli qumun, küknar və palıd meşələri 

altında gil aə gillicələrin üstünlüyü təsdiq edilmişdir. 

Faydalı qazıntıların axtarışı prosesində, landşaftın geokimyəvi metodu 

mürəkkəb olsa da, hazırda geniş tətbiq edilir. Bu metodun əsasında «təkrar və 

axınların səpələnməsini» aydınlaşdırmaq, daha doğrusu filiz yataqları ətrafında 

geokimyəvi landaft anomaliyasının əmələ gəlməsi durur. Landşaft-geokimyəvi 

metodun tətbiqi nəticəsində, Cənubi Uralda miss kolçedanı filiz mədənləri aşkar 
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edilmişdir. Bu işi Moskva Dövlət Universitetitinin coğrafiya fakultəsinin Cənubi- 

Ural landşaft-geokimya ekspedisiyasının əməkdaşları professor 

M.A.Qlazovskayanın (1961) rəhbərliyi altında həyata keçirmişlər. Əlbəttə, faydalı 

qazıntıların əmələ gəlməsi və onların axtarışı barədə elmi biliklər toplandıqca, 

landşaft tədqiqatlarının rolu daha da artacaqdır. 
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Mühazirə 17 

İbrahimov T. 

Antropogen landşaftlar 

Məlumdur ki, elmi-texniki inqilabadək, sənayenin inkişafında insan əməyinin 

bəzi formaları maşınla əvəz olunmuşdur. bu da insan əməyinin məhsuldarlığını  

artırmış və ilk dəfə təbiət qüvvələrindən (külək, subuxarı, elektrik və s.) sənayedə 

istifadə etməyə imkan vermişdir. Bütün bunlar elmi-texniki və sosial-iqtisadi 

inkişafın sürətli tərəqqisi ilə bağlı idi. XVII-XIX əsrlərdə kapitalizm cəmiyyətinin 

tərəqqisi ilə bağlı olaraq sənayenin inkişafı daha da sürətlənmişdir. 

Elə bu dövrdə insanın təbiətə təsiri feodalizm cəmiyyəti ilə müqayisədə 

dəfələrlə artmışdır. Maşınlı sənayenin inkişafı üçün metalın əridilməsi, Daş kömür 

və digər yeraltı sərvətlərin kəşfi və istismarı, dəmir yollarının çəkilməsi artmışdır. 

Yeraltı sərvətlərin istifadəsi həmin dövrədək toxunulmamış və itifadəsiz 

qalmış, torpaqların mənimsənilməsinə imkan vermişdir. Bu da öz növbəsində, 

sənaye cəhətcə inkişaf etmiş ölkələrdə, ayrı-ayrı təbii ərazi komplekslərinin əsaslı 

dəyişməsi ilə nəticələnmişdir. 

Landşaftın əsaslı dəyişməsi, yeraltı sərvətlərin açıq istismarı üçün xarakter 

olub, 10 min hektarlarla təbii landşaft sahələrini kənd təsərrüfatında istifadədən 

saxlayır və çox böyük ərazidə yeraltı suların səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur. Beləliklə, torpaqların rekultivasiyası (yaxşınlaşmaksı) problemi, humuslu 

torpaq kütləsinin saxlanması və onların mədənlərdən çıxarılan qeyri filiz 

tullantılarla qarışdırılıb səthdə yayılma məsələsi meydana gəlir. Bütün bu 

deyilənləri dəmir və şosse yollarının tikintisinə də aid etmək olar. 

Avropada meşənin intensiv qırılması XIX əsrdə daha da qüvvətlənmişdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, hələ XVI əsrdə, feodalizm dövründə, Avropada ağacdan 

emal edilən kənd təsərrüfatı alətləri və digər məhsullar üçün meşə materialları 

qıtlıq edirdi. Şimali Amerikada meşənin intensiv qırılması əsasən XIX əsrdə 

başlandı. Avropalılar Amerikaya gələnədək, ABŞ-ın bütün şərq hissəsi (Missipi 

çayı dərəsinədək) və Kanada sıx meşə ilə örtülü idi. XX əsrin ortalarınadək, 170 
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milyon hektar meşə sahəsindən ABŞ-da cəmi 7-8 milyon hektar qalmışdır (J.Dorst, 

1968, s 416). Kanadada meşə örtüyü ABŞ-a nisbətən daha çoxdur  

Təbiətin dəyişdirilməsində buna oxşar hadisələr XVIII və XIX əsrdə Mərkəzi 

və Cənubi Amerikada, Asiyada, Afrika və avstraliyada da olmuşdur. Belə ki, 

həmin materiklərdə meş əvə digər ehtiyyatların sahəsinin azalması imperializmin 

koloniya sisteminin yaranması və hökmranlığı dövrü ilə bağlıdır. Koloniya 

vəziyyətində olan  ölkələrdə, həmin dövrdə təbii ehtiyatlardan vəhşicəsinə istifadə, 

yeraltı sərvətlərlə yanaşı meşə örtüyünün, heyanat aləminin və torpaq fondunu da 

əhatə edirdi. Sənayenin artan tələbatını ödəmək üçün, koloniya sahibləri subtropik 

və tropik vilayətlərin torpaq fondunu zəbt edib, meşəni qırır və onun yerində 

pambıq, kofe, kakao, kauçuk və başqa texniki bitgi plantasiyası salırdı. Bu proses 

XIX əsrdə daha intensiv olmuşdur. 

Rusiyada sənaye inqilabı Qərbi avropa ölkələrinə nisbətən gec başlamış, lakin 

onun təbiətə təsiri yuxarıda  təsvir etdiyimizin təxminən eyni olmuşdur. XVII-XIX 

əsrlərdə meşə ilə örtülü sahələr çox intensiv sürətdə azalmış və XX əsrin əvvəlində 

Rusiyanın Avropa hissəsində meşənin sahəsi 52%-dən 35%-ə enmişdir. 

Hələ XVIII əsrdə II Yekaterinanın xüsusi göstərişilə meşənin istənilən qədər 

qırılmasına icazə verilirdi. Bu Rusiyanın Avropa hissəsində meşə sahəsinin sürətli 

azalmasına, su eroziyasının artmasına, heyvandarlığın başqa rayonlara miqrasiya 

etməsinə səbəb olmuşdur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bioloji aləmdə antropogen dəyişmə prosesinin sürəti 

müxtəlif olmuşdur. Məsələn, Avropada meşənin qırılması orta əsrlərdən XIX 

əsrədək kifayət qədər intensiv getmişdirsə, ABŞ-da koloniya hökmranlığı 150-200 

il davam etmiş və həmin ölkələrin landşaftını əsaslı dəyişdirmişdir. 

Latın Amerikası ölkələrində təbii landşaftın antropogen dəyişikliklərə məruz 

qalması nisbətən yaxınlarda başlamış, mənimsənilən torpaq sahələri ərazi etibarı 

ilə azdır. Elə buna görə də, orada ilkin landşaftlar kifayət qədər çox saxlanmışdır. 

Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada əhalinin məskunlaşması çox qədim və 

həddən artıq çox olmasına baxmayaraq, becərilən torpaq sahəsi nisbətən azdır. 

Hətta əhalisi çox olan Hindistanda, kənd təsərrüfatı bitgiləri ərazinin cəmi 40%-ə 
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qədərini tutur. Bu hər şeydən əvvəl fauna və floranın burada saxlanmasını təmin 

etmişdir. Çinin, İndoneziyanın, Yaponiyanın, Hindistanın Hind-Qanq ovalığının və 

başqa sahələrin qədim zamanlardan mənimsənilən rayonlarında (daha doğrusu yer 

kürəsinin bir çox rayonlarından əhalisi dəfələrlə sıx olan əyalətlərdə) təbii landşaft 

çox qüvvətli dəyişikliyə məruz qalmışdır. Belə rayonlarda meşə demək olar ki, tam 

qırılmış, heyvanat aləminin bir sıra növlərinin sayı azalmış, suvarılan mədəni 

torpaq sahəsi geniş yayılmış (düyü əkini məqsədi ilə), torpaq örtüyü qüvvətli 

dəyişilmiş, bir sıra dağ yamacları terraslaşaraq əkilmişdir. Xüsusilə, suvarma 

əkinçiliyinin təbii landşafta təsiri daha böyük olmuşdur. Dünyada suvarılan 234 

milyon hektar torpaq sahəsindən 170 milyon hektarı Asiyadadır. 

Avstraliya materikində təbii landşaft, xüsusilə savanna, yarımsəhra və səhra 

kompleksləri qoyunçuluğun inkişafı ilə əlaqədar dəyişdirilmişdir ki, bu da birinci 

növbədə bitgi örtüyünün əsaslı dəyişilməsinə səbəb olmuşdur. Təsərrüfatın bu 

növü yalnız həmin materik üçün endemik olan kilsəsi heyvanların sıxışdırılması və 

bir sıra rayonlarda məhv olması ilə nəticələnmişdir. 

Antropogen komplekslərin öyrənilməsi müasir landşaftşünaslığın ən vacib və 

təxirəsalınmaz problemlərindən biridir. 

Bu sahədə ən aktual və ümumi nəzəri məsələlər sırasına aşağıdakılar daxildir. 

1. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar təbii komplekslərin antropogen 

fəaliyyəti ilə əlaqədar təbii komplekslərin antropogen landşaftlara 

transformasiyasının intensivliyi və onun dəyişmə istiqaməti strukturunun 

öyrənilməsi; 

2. Antropogen təsir nəticəsində əmələ gəlmiş komplekslərin və onların təbii 

əsasları arasında yaranmış yeni daxili və xarici əlaqələrin təhlili; 

3. Bir amil kimi insanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə dəyişilmiş və xüsusi 

antropogen komplekslərinin, yəni tip, növ və ya mərzin (meliorasiya, kənd 

təsərrüfatı, rekreasiya və s.) qiymətləndirilməsi; 

4. Təbii landşaftlandan antropogen komplekslərə keçmiş və dəyişməyən, 

onlarda özünün ilkin əlamətlərini saxlamış, davamlılıq və avtonom əlaqə 

xüsusiyyətlərinin və ən vacib strukturların tədqiqi. 
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Antropogen landşaftlar bir sıra əlamətlərinə və xüsusiyyətlərinə görə ilkin 

komplekslərdən fərqlənirlər. Bu landşaftların səciyyəvi cəhəti onlarda su və istilik 

balansının, bioloji və biokimyəvi dövranın, torpaq proseslərinin inkişaf 

istiqamətlərinin və s. yenidən qürülması və əsaslı dəyişməsidir. Bütün bu əlamətlər 

müasir texnologiya insanın təsərrüfat fəaliyyətinin istiqaməti və onun təcrübi 

məqsəd üçün tətbiq etdiyi metodun xarakteri ilə bağlıdır. 

Yer kürəsində müasir antoropogen landşaft kompleksləri sahəsinin durmadan 

artması və dəyişilməsi müşahidə edilir. Bunun əsas səbəbi təbii torpaq fondunun 

fəsiləsiz olaraq antropogen istiqamətdə dəyişməsi, əhali sayının və iqtisadi  çəhətcə  

inkişaf etmiş ölkələrin miqdarının artmasıdır.   

Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii əlaqələri pozulmuş və xarici görünüşcə 

tamam dəyişmiş landşaftlar (şəhər və kənd yaşayış məntəqələri, müxtəlif tikinti 

obyektləri, nəqliyyat magistraları və s.) o qədərdə böyük sahə tutmayır (bütün 

dünyada 2%, keçmiş SSRİ-də 3%). Lakin bəzi rayonlarda (Rur hövzəsində) və 

sənaye mərkəzlərində (ABŞ-da, İngiltərədə, Yaponiyada, keçmiş SSRİ-nin bəzi 

rayonlarında) ərazinin yarıdan çoxu tikinti məqsədilə istifadə edilir. 

Tikintilərin sahəsi əsasən şumlanan məhsuldar torpaqlar hesabına artır. Belə 

ki, yalnız ABŞ-da hər il  şəhər ərazisinin genişlənməsi hesabına 350 min hektardan 

çox əkin sahəsi sıradan çıxır. Bu itki meş əvə otlaq sahələrinin şumlanması 

hesabına doldurulur. 

İnsan tərəfindən istifadə edilməyən landşaft kompleksləri bütün Yer kürəsi 

qurusunun yarıya qədərini tutur. Belə sahələrə insanların məskunlaşdığı ərazilərdən 

çox uzaqda yerləşən və istifadə edilməyən meşələr (əsasən dağlarda, Kanadanın bir 

sıra rayonları, Sibir, Amozon və Konqo çayı hövzələri və s.) və ya «pis torpaqlar» 

(bataqlıqlar-şimal və dağ tundrası, qütb və yüksək dağ səhraları, qüvvətli 

parçalanmış karst rayonları, hərəkətdə olan qumlar, şoranlıqlar və takırlar, 

karyerlər və s.) daxildir. İnsanlar tərəfindən istifadə olunmayan torpaqlar içərisində 

elə sahələr də vardır ki, onlar şumlanan torpaqlar və otlaqlar kimi potensial 

məhsuldarlığa malikdir. FAO-nun (BMT- yanında ərzaq və kənd təsərrüfatı 

təşkilatı) məlumatlarına görə, xarici Avropada onların sahəsi 6 mln., Şimali və 
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Mərkəzi Amerikada 30 mln., Cənubi Amerikada 42 mln., Xarici Asiyada (Çin 

müstəsna olmaqla, məlumat yoxdur)  60 mln., Afrikada 70 mln. hektar təşkil edir. 

Məlum olduğu kimi hazırda həmin sahələrin bəzilərindən (bataqlıqların 

qurudulması, hərəkətdə olan qumların bərkidilməsi, «pis torpaqların» 

hamarlanması və s.) insanlar təsərrüfatın müxtəlif sahələrində istifadə edirlər. 

Müasir landşaftşünaslığın və onun tərkib hissəsi olan antropogen landşaftın ən 

vacib və təxirə salınmaz problemləri aşağıdakılardan ibarətdir (bu problemlər ayrı-

ayrı konkret regional və landşaft zonalarının tədqiqi üçün nəzərdə tutulur): 

1.Antropogen landşaftların təbii xüsusiyyətlərinin, onun dinamikasını və 

inkişaf kateqoriyası mərhələlərinin tədqiqi: 

2.Antropogen landşaft komplekslərinin yaşının bərpası və onların (tarixi 

nöqteyi-nəzərdən) inkişafının xronoloji ardıcıllıqla izahı; 

3.Tipoloji və ya morfoloji antropogen landşaft vahidləri strukturunun 

yaradılması, onların xəritəyə köçürülməsi, tipologiyası və təsnifatı; 

4.Antropogen komplekslərin çöl tədqiqatı metodlarının işlənib hazırlanması; 

5.Antropogen landşaftların tədqiqi prosesində regional vahidlərin müəyyən 

edilməsi; 

6.Basdırılmış qədim yaşayış məntəqələri (seliteb) landşaft komplekslərinin 

öyrənilməsi və xəritələşdirilməsi; 

7.Qədim əkinçilik təsərrüfatının bərpası (qədim suvarma kanallarının, 

suvarma və dəmyə əkinçiliyinin və s.) və bununla əlaqədar təbii landşafta təsir 

dərəcəsinin təyini (meşənin illik qırılma sürətinin təyini və s.); 

8.Antropogen landşaftların proqnozlaşmasının nəzəri əsaslarının işlənib 

hazırlanması. 
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Mühazirə 18 

Antropogen landşaftlarin təsnifati 

Antropogen landşaftların təsnifatı müasir landşaftşünaslığın hələlik nisbətən 

yeni və zəif işlənmiş problemlərindən biri olub, onun tam həyata keçirilməsi həmin 

komplekslərin çöl tədqiqatı və xəritələşməsi sahəsində əldə edilən 

nailiyyətlərindən asılıdır. Təbii landşaftların nəzəri məsələləri və təsnifatı ilə 

müqayisədə antropogen komplekslərin nəzəri məsələləri öz həllindən hələlik 

kifayət qədər geridir. Son illərdə antropogen landşaftların tipologiyası və təsnifatı 

sahədə təcrübə toplanmış və onun nəticələri A.Q.İsaçenko (1961, 1965), 

F.H.Milkov (1973, 1977), A.M.Pyabçikov (1971), L.İ.Kurakova (1971) və  

başqalarının işlərində öz əksini tapmışdır. 

A.Q.İsaçenko (1965, s. 212) haqlı olaraq qeyd edir ki, antropogenləşmə 

prosesində təbii landşaftın morfoloji vahidləri (fasiya və mərz) daha tez qüvvətli 

dəyişir. Zonal və azonal qüvvələrin təsirilə müəyyən edilən landşaft isə möhkəm 

və davamlı sistem olduğundan, insan onu hələlik dəyişmək iqtisadarına malik 

deyil. Ona görə də, antropogen landşaftların mövcudluğundan deyil, təbii 

landşaftların törəmə variantları və ya modifikasiyası barədə danışmaq daha 

düzgündür. Bununla əlaqədar olaraq da, İsaçenko hesab edir ki, təsərrüfat 

fəaliyyətinin təsir dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilmiş və şərti olaraq dəyişməyən 

landşaftları fərqləndirmək lazımdır. Onun fikrincə, axırıncıya insanın toxunmadığı 

və ya zəif toxunduğu təsərrüfat təsirinə məruz qalmayan landşaftlar daxildir. 

Dəyişilmiş landşaftlar aşağıdakı kimi verilir: 

1.Zəif dəyişilmiş (insanın təsiri ayrı-ayrı komponentlərdə müşahidə olunur və 

əsas təbii əlaqə, müvazinət pozulmamış qalır). 

2.Pozulmuş (qüvvətli dəyişilmiş), uzun müddətli təsərrüfat təsirinə məruz 

qalmış komplekslərin strukturu pozulmuş, eroziya, deflyasiya, şorlaşma, suyun 

çirklənməsi və s. proseslərin inkişaf etdiyi landşaftlar. 

3.Dəyişilmiş və ya xüsusi mədəni landşaftlar. Burada təbii əlaqə elmi əsaslar 

üzrə, cəmiyyətin xeyrinə dəyişir. 
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A.Q.İsaçenko (1990, s. 155) işlərindən birində mədəni landşaft ideyasını, 

onun təşkili və idarə olunma prinsiplərini inkişaf etdirir. Onun fikrincə, mədəni 

landşaft komplekslərin özünə məxsus yaxşılaşmış modifikasiyası olmaqla, 

keyfiyyətcə iki formaya malikdir: 

1.yüksək məhsuldarlığa və iqtisadi gəlirə. 

2.insan həyatı üçün ekoloji mühitin optimallığına. 

Antropogen landşaftların təsnifatı ümumi planda A.M.Pyabçikovun (1972, s. 

186) işlərində verilir. Müəllif burada təbii landşaftların strukturunun insanın 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla, bütün müasir 

landşaftları fərqləndirməyi və onları 6 əsas qruppa bölməyi təklif edir. 

Onun bu fikri A.Q.İsaçenkonun (1965) verdiyi ideyanın təbii davamıdır. Hər 

iki alim təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsini nəzərə alaraq, antropogen 

landşaftları altı qruppa bölürlər. 

1.təcrübi olaraq dəyişməyən, yəni ilkin vəziyyətini saxlayan (buzlaqlar, 

qoruqlar, həddən artıq arid səhralar); 

2.zəif dəyişilmiş, yəni təbii əlaqələrin əsasən pozulmadığı sahələr (səmərəli 

istifadə edilən meşələr, təbii çəmənliklər, otlaqlar, su tuturlar, milli parklar və s.); 

3.təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn 

pozulmuş komplekslər (səhralaşma, rütubətli zonalarda qırılmış meşələr yerində 

bataqlıqların, makvis tipli kolluqların əmələ gəlməsi və s.); 

4.qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlend (erozion bedlend, təkrar 

şoranlıqlar və bataqlıqların əmələ gəlməsi, qumların hərəkəti, antropogen karst və 

s.); 

5.dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər (əkin sahələri, bağlar, çox illik mədəni 

bitkilər sahəsi, səhralardakı antropogen oazislər, rekreasiya bazaları və s.); 

6.təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər (şəhər, 

kənd, bənd, su anbarı, yol və s.). 

F.H.Milkov (1973) antropogen landşaftların aşağıdakı təsnifatını təklif edir: 

1.kənd təsərrüfatı sinfi. Bu sinif daxilində əkinçilik, bağçılıq, çəmən-otlaq 

landşaft tipləri ayrılır; 
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2.seliteb sinifi və bu sinif daxilində iki yarım sinif kənd və şəhər landşaftları 

ayrılır: şəhər landşaft tipii bağ-park, az mərtəbəli, çox mərtəbəli binalar, zavod 

məhəllələrinə ayrılır; 

3.sənaye sinifi o, bu sinifi karyer və yararsız tullantıların məhəl tiplərinə 

ayırır; 

4.su sinifi iki yarım sinifə – su anbarları və norhurlara, iki landşaft tipinə – 

dayaz sulu, dərin sulu-bölünür; 

5.meşə əkinləri sinifi. Bu sinif tünd iynəyarpaqlı, işıqlı iynəyarpaqlı, 

enliyarpaqlı, xırda yarpaqlı meşə əkinləri tipinə bölünür; 

6.yol sinifi. 

Bundan əlavə, F.H.Milkov antropogen landşaftları öyrənmək və 

xəritələşdirmək üçün, bir sıra təsnifat tipləri təklif edir. 

1.Məzmununa görə (kənd təsərrüfatı, sənaye, su, meşə, seliteb, belliqerativ – 

hərbi fəaliyyətlə yaranan komplekslər, yol); 

2.Mənşəinə görə (texnogen, əkin, otlaq, rekreasiya və s.); 

3.İnsanın təbiətə təsir gücünə görə (antropogen-neolandşaftlar-insanlar 

tərəfindən yaradılan yeni komplekslər, kurqanlar, karxana, süni göllər və s. 

dəyişilmiş antropogen landşaftlar – palıd meşələrinin yerində toz ağacı meşələrinin 

yaranması); 

4.məqsədyönlü dəyişmələrə görə (tarla qoruyucu meşə zolaqları, su ambarı, 

yarğanların əmələ gəlməsi və s.); 

5.Antropogen landşaftların mövcudluq müddətinə və öz-özünə tənzim olunma 

dərəcəsinə görə (daimi tənzim olunanlar – kurqanlar, torpaq tirələri; uzun 

müddətli; qismən tənzim olunanlar – əkilmə meşələr, su ambarları; qısa müddətli 

tənzim olunanlar – bağ, becərilən əkin sahələri); 

6.Təsərrüfat dəyərinə, landşaftların bonitetinə görə (mədəni və ya konstruktiv 

– tarla qoruyucu meşə zolaqları, əkin sahələri qeyri mədəni landşaftlar – 

antropogen bedlend, şoranlıq). 

M.Ə.Süleymanov (1990) komplekslərin genezisini, dəyişmə dərəcəsini və 

istifadə istiqamətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycanın 1:500 000 miqyaslı təbii-
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antropogen landşaft xəritəsinin tərtibi üçün aşağıdakı taksonomik vahidlər 

sistemini qəbul etmişdir: sinif, tip, yarımtip, sahə və növ. Müəllif göstərilən tipoloji 

vahidlər sistemini qəbul edərkən, əvvəlki təsnifatlardan fərqli olaraq hər bir 

vahidin əsaslandırılmasında (diaqnostikasında) ön planda təbii landşaftı və onun 

antropogen təsirlə dəyişilmə istiqamətlərini əsas götürmüşdür. 

1.Təbii-antropogen landşaft sinifi-bütün antropogen vahidlərin (növ, sahə, 

yarımtip və tip) inteqrasiyasına, yəni bütün vahidlərin aşağıdan yuxarıya tabeçilik 

prinsipinə görə tam birləşməsinə görə ayrılır. 

2.Təbii- antropogen landşaft tipi sinif daxilində, insanların təsərrüfat fəaliyyəti 

nəticəsində yaranmış xalq təsərrüfatının konkret istiqamətini və ərazinin təbii-

genetik xüsusiyyətini nəzərə almaqla ayrılır. Məsələn, allüvial-prolyuvial 

düzənliyin suvarılan əkinçilik aqroirriqasiya kompleksləri. 

3.Təbii antropogen landşaft yarım tipləri insanın təbii komplekslərə təsiri, onu 

dəyişdirmə dərəcəsinə görə ayrılır (dəyişmiş, zəif dəyişmiş və s.). 

4.Təsərrüfatda istifadə istiqamətini, təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsini, 

mənimsənilmə xarakterini nəzərə alaraq, yarım tip daxilində təbii-antropogen 

landşaft sahəsi ayrılır. Məsələn, qüvvətli dəyişilmiş aqroirriqasiya kompleksləri. 

5.Təbii-antropogen landşaft növləri-mikro və mezoreylefə, torpaq-bitki 

şəraitinə, istifadə istiqamətinə görə ayrılır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, antropogen landşaftların təsnifatı eyni ərazidə 

təsərrüfatın müxtəlif formalarının mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq çətinliklərlə 

qarşılaşır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, üstünlük təşkil edən və fon yaradan 

landşaft tiplərini və onların istifadə istiqamətini əsas götürməklə, onları müstəqil 

kompleks kimi ayırmaq lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq, bəzən təsərrüfatın elə 

sahələri də olur ki, öyrənilən iqtisadi rayon üçün əsas deyil, ikinci dərəcəli hesab 

edilir. Məsələn, mülayim qurşağın qaratorpaq zonasının bir sıra rayonlarında 

heyvandarlıq təsərrüfatı böyük əhəmiyyətə malikdir, lakin zonanın torpaqları 

əsasən ərzaq məhsulları yetişdirilməsi və mədəni yemçilik üçün istifadə edilir. Elə 

ona görə də, burada üstünlük təşkil edən antropogen landşaft tipi əkinçilikdir. 

Bəzən kənd təsərrüfatı məqsədi üçün zəif istifadə olunan komplekslərin ərazisində, 
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sənayenin müəyyən sahəsinin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar 

materiklərin müasir landaft xəritələrində landşaft tipləri fonunda xüsusi işarələrlə 

öz əksini tapır. 

Qlobal miqyasda antropogen landaft xəritələrinin tərtibi və onların təsnifatı 

üçün dünyanın fiziki-coğrafi atlasındakı (1964) zonal landşaft tipləri xəritəsi və 

toppaqdan istifadə xəritələri əsas götürülməklə, onlar müqayisəli təhlil edilmişdir. 

L.İ.Kurakova (1976, s. 17) göstərilən xəritələrin təhlili nəticəsində yaranan FAO-

nun təsnifatlarını birləşdirərək, antropogen dandşaftın aşağıdakı tiplərini 

ayırmışdır. 

1.Suvarma əkinçiliyi; 2.Dəmiyə əkinçiliyi; 3.Bağlar və plantasiyalar; 

4.Meşələr; 5.Otlaqlar; 6.Dağlıq ölkə otlaqları; 7.Otlu-kollu və seyrək meşəli 

otlaqlar; 8.Quru çöl, yarımsəhra və səhra otlaqları; 9.Maral otlaqları; 10.İstifadə 

olunmayan torpaqlar. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, qlobal miqyasda antropogen landşaft tədqiqatları və 

xəritələşməsi aparmaq üçün A.Q.İsaçenkonun və A.M.Pyabçikovun ərazinin 

istifadə dərəcəsinə görə təklif etdikləri  bölgü sistemi daha məqsədəuyğundur. 

Lakin konkret ərazilər və regionlar üçün antropogen landşaft tədqiqatı apararkən, 

antropogen landşaft sinifi, antropogen landşaft tipi, yarımtip, antropogen landşaft 

növü və mərzdən istifadə etmək olar. Bunlardan fərqli olaraq işin nəzəri xarakterli 

olduğuna əsaslanaraq, biz burada aşağıdakı antropogen-landşaft komplekslərini 

ayırmağı və təsvir etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Çünki ümumi qlobal 

miqyasda antropogen landşaftları təsvir etmək üçün aşağıdakı bölgü sistemi daha 

məqsədyönlüdür: 

1.Dəmyə əkinçiliyin yayıldığı landşaft rayonları, 2.Aqroirriqasiya landşaftları 

(suvarma əkinçiliyi landşaftları), 3.Otlaqlar landşaftı, 4.Meşə təsərrüfatı 

landşaftları, 5.Dağ-mədən landşaftları, 6.Şəhər landşaftları, 7.Rekreasiya 

landşaftları. 
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Mühazirə 19 

İbrahimov T. 

Landşaft komplekslərinin inkişafinda və differensiasiyasinda yeni 

tektonik hərəkətlərin  rolu 

Hər һansı təbii landşaft kompleksinin (fiziki-coğrafi ölkədən landşaftın 

morfoloji bölgülərinədək) inkişafını və mənşəini yeni tektonik һərəkətləri nəzərə 

almadan başa düşmək çətindir, Bu nöqteyi-nəzərdən landşaftın regional 

vaһidlərinin ayrılması və əsaslandırılması ön planda durur. 

Bir sıra bütöv təbii landşaft ölkələrinin ayrılmasında, yeni tektonik һərəkətlər 

ilkin və ən vacib səbəblərdən biri kimi aparıcı rol oynayır. Buna Mərkəzi Asiya 

fiziki-coğrafi ölkəsinin yüksək dağlıq səһəsində inkişaf etmiş çöl, yarımsəһrə və 

səһrə kompleksləri misal ola bilər. Neogen və antropogen əsrlərində qüvvətli 

tektonik һərəkətlər bütün Mərkəzi Asiya ərazisini bütövlükdə yüksəkliyə qaldırmış 

və onun kənarlarında oroqrafik sərһəd əmələ gətirmişdir ki, bu da kontinental iqlim 

şəraitinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Tektonik qalxma və eyni zamanda yüksək 

dağlığın səһrə-çöl landşaft tiplərinin əmələ gəlmə prosesi də baş vermişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni tektonik һərəkətlər Mərkəzi Asiyada kontinental 

iqlim şəraitini һeç də yenidən yaratmayıb, yalnız onun səһrə-çöl əlamətlərini 

sürətləndirmişdir. Mərkəzi Asiyada quru səһra iqliminə yaxın şərait һələ yeni 

tektonik һərəkətlər başlayanadək mövcud olmuşdur. E.M. Murzayevə görə, 

Mərkəzi Asiyada təbaşir dövründən başlayaraq quru iqlimin xarakter əlamətləri 

olmuşdur. Yeni tektonik һərəkətlər Mərkəzi Asiyada һeç də ona qədər (yə'ni yeni 

tektonik һərəkətlərin başlanğıcınadək) mövcud olan səһra-çöl landşaft tiplərini 

yaratmamışdır. Yüksək dağ çölləri və səһraları Mərkəzi Asiya ərazisində əvvəllər 

olmamış, yalnız yeni tektonik һərəktlər nəticəsində ərazi yüksək dağlıq һəddinə 

qaldırıldıqdan sonra yaranmışdır. Yuxarıda göstərildiyi kimi bu əlamət Azərbaycan 

ərazisində də Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının qalxmaya məruz qalması ilə 

əlaqədar yeni landşaft tiplərinin əmələ gəlməsi və vaxtaşırı bir-birini əvəz etməsi, 

һündürlük landşaft tipləri strukturunun tədricən  mürəkkəbləşməsi  prosesində  

müşһidə edilir. 
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Fiziki-coğrafi ölkələr daxilində, yeni tektonik һərəkətlər landşaft zonalarının 

quruluşunu, onun sərһəddini və başqa əlamətlərini dəyişir. Yeni tektonik 

һərəkətlərin zəif amplitudaya malik olduğu, Rusiya düzənliyində və Qərbi Sibir 

ovalığında mülayim qurşağın şimalda tayqadan başlamış cənubda yarımsəһra və 

səһrayadək tam landşaft zonaları spektri müşaһində edilir. Ona görə də, zonalar 

burada bütöv zolaq şəklində olub, onların sərһədləri müəyyən dərəcədə düz 

xətlidir. Şərqi Sibirdə dağlıq relyefə görə tayqa-meşə landşaftları üstünlük təşkil 

edirsə, meşə-çöl zonaları təcrid olunmuş adalar şəklindədir, Şərqi Sibirdə meşə çöl 

və zonalarının adalar şəklində yayılmasının yeni tektonik һərəkətlərlə bağlı 

olduğunun güman etmək olar. 

Landşaft əyalətlərinin ayrılmasında da yeni tektonik һərəkətlərin rolu 

böyükdür. Yüksəkliklərin qalxmağa və ovalıqların tektonik enməyə mə'ruz 

qalması, təbii zonaların landşaft əyalətlərinə differensiasiya etməsinin əsas 

səbəblərindən biridir. Bu һədisə Mərkəzi Rusiya yüksəkliyi meşə-çöl və Oka-Don 

ovalığı meşə-çöl əyalətlərinin ayrılması misalından aydın olur. Mərkəzi Rusiya 

yüksəkliyinin ərazisi neogenin axırında və 4-cü dövrdə qalxmağa, Oka-Don ovalığı 

isə çökməyə məruz qalmışdır. İki qonşu əyalətlərdə belə müxtəlif istiqamətli 

һərəkətlər һər şeydən əvvəl materialların yuylma və gətirilmə xarakterinə görə 

fərqlənir. Qalxma vilaјəti və yuylma saһəsi olan Orta Rusiya yüksəkliyində neogen 

və 4-cü dövrün çüküntüləri çox az qalınlağa malik olduğu һalda, tektonik 

çökmənin və materialların akkumulyasiya etdiyi Oka-Don ovalığında neogen və 4-

cü dövr çöküntüləri böyük qalınlığa malikdir. Buradan məlum olur ki, əgər yeni 

tektonik һərəkətlər olmasaydı, Orta Rusiya yüksəkliyi və Oka-Don ovalığı kəskin 

sərһədlərə malik olmazdı və onlar landşaft nöqteyi-nəzərdən vaһid Orta Rusiya 

meşə-çöl əyaləti kimi görünərdi. Yuxarıda deyildiyi kimi Kür çökəkliyinin şimal 

qanadını təşkil edən arid-denudasiya alçaq dağlıq əyaləti dördüncü dövr 

müddətində tədricən qalxmağa məruz qalmış, Kür-Araz ovalığı əyaləti isə 

çökməkdə davam etmişdir. Ona görə də alçaq dağlıq süxurların aşınması, 

aparılması, relyefin parçalanması, Kür-Araz ovalığı isə materialların   toplanması,   

relyefin   zəif   parçalanması   ilə fərqlənir. 
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Fiziki-coğrafi əyalətlərin landşaft rayonlarına differensiasiya etməsi bə'zən 

çox zəif müşaһidə edilən tektonik һərəkətlərin təsiri altında da baş verir. Məsələn, 

bütövlükdə tektonik qalxmağa məruz qalmış, meşə-çöl zonası daxilindəki Volqa 

boyu yüksəklik əyalətinin bir һissəsi daһa qüvvətli digəri tədricən qalxır, başqa 

saһəsi isə bəlkə də tektonik çökmənin üstünlüyü ilə səciyyələnir. Bu һalda fiziki-

coğrafi rayonları ayırmaq üçün əyalət daxili landşaft fərqləri meydana çıxır. Buna 

Volqaboјu yüksəkliyin özünə məxsus landşaftı ilə səciyyələnən fiziki-coğrafi 

rayonlardan biri olan Jiquli təpələrini misal göstərmək olar. Azərbaycan daxilində 

isə tektonik һərəkətlərin intensivliјi və landşaft əmələgəlmənin xarakterilə bir-

birindən fərqlənən Kiçik Qafqaz ətəyi düzənliklər, Küdrü Şirvan düzü və Kür-Araz 

ovalığının Kür boyu rayonlarını misal göstərmək olar. Əgər iki birinci rayon zəif 

olsada tektonik qalxmağa məruz qaldığından təbii drenaj yaxşı inkişaf etmiş yeraltı 

sular dərində yerləşmiş, relyef nisbətən parçalanmış və quru-çöl landşaftları 

üstünlük təşkil edirsə, üçüncü rayonda isə tektonik çökmə gedir, relyef çox 

yastıdır, yeraltı sular sətһə yaxın yerləşir, relyef demək olar ki, parçalanmamış və 

yarımsəһra landşaft tipi һakimdir. 

Landşaftın tipoloji və morfoloji komplekslərinin inkişafında da yeni tektonik 

һərəkətlərin rolu böyükdür 

Azərbaycanın qüvvətli və ya zəif tektonik qalxmaya məruz qalan bütün 

rayonlarında xüsusilə dağlıq regionlarda yamaclar genişlənir, çay dərələri 

dərinləşir və landşaft növlərinin saһəsi artır. Bu zaman suayrıcılarda və yataqlarda 

landşaft növlərinin deqradasiyası proseslərinin inkişafı müşaһidə edilir. Landşaft 

növlərində gedən dəyişikliklər Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında, onları kəsən çay 

dərələrində, Ceyrançöl, Acınoһur və Qobustan alçaq dağlıq saһələrində inkişaf 

edir. Landşaft növlərinin deqradasiyasında baş verən digər dəyişikliklər tektonik 

çökməyə meyilli olan Kür-Araz ovalığında, dəniz saһili Yalama-Xaçmaz 

rayonlarında və başqa saһələrdə müşaһidə edilir. Əlbəttə burada dağlıq ərazilərdə 

olduğu kimi yamac prosesləri, dərin dərə yamacları landşaft növlərinin inkişafı 

üçün şərait yoxdur. 
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Bunun əksinə olaraq, göstərilən düzənliklərdə nisbətən zəif drenləşən 

düzənliklərin, yataq boyu yalların və yal arası çuxurların, gətirmə konuslarının 

qurtaracaq һissəsi və konusarası çökəkliklərin һidromorf və yarımsəһra landşaft 

növləri yayılır. 

Yeni tektonik һərəkətlər özu ilə birlikdə bir qrup mərzlər əmələ gətirir və 

onların intensiv inkişafına şərait yaradırsa, digər tərəfdən başqa mərzlərin 

deqradasiyasına və məһv olmasına səbəb olur. Acınoһur-Ceyrançöl alçaq dağlığı 

və Kiçik Qafqaz ətəyi maili düzənliklər tektonik qalxma rayonları olduğundan, 

һəmin ərazilərin müəyyən saһələrində yarğan şəbəkəsinin intensiv inkişafı və 

cəmlənməsi müşaһidə edilir. Tektonik qalxma rayonları kol və meşə bitgilərilə 

örtülmüş özünə məxsus yüksək yayıla və çay dərələri yamaclarından ibarət 

mərzlərlə səciyyələnirsə, şoran bitkilərlə örtülmüş yastı düzənlikləri yarımsəһra və 

һidromorf landşaft mərzlərin tentonik çökmə rayonları xarakterdir (məsələn, Kür-

Araz, Xəzər saһili ovalıqları rayonları). 

V.P.Miroşniçenkonun (1961) tədqiqatlarına görə, Türkmənistanın Xəzər 

saһili ovalıqlarında yeni tektonik һərəkətlər səһra landşaft tiplərinin inkişafını 

müəyyən edər. Belə ki, şoran səһralar əsasən tektonik çökmə vilayətlərinə uyğun 

gəlir. Qumlu səһraların yıyıldığı qalxma vilayətləri deflyasiya proseslərinin 

inkişafı, barxan relyefinin əmələ gəlməsi və qum tirələrinin yaranması ilə 

səciyylənirsə, tektonik çökmə vilayətlərində akkumulyativ qum tirələri və 

deflyasiya relyef formalarının inkişafı üstünlük təşkil edir. Daşlı-qumlu sərһalarda 

deflyasiya çuxurları qalxmağa məruz qalan rayonların relyefi üçün, düzənlik 

relyefi isə tektonikanın çox zəif һiss edildiyi ərazilər üçün xarakterdir. 

 

Behruz Melikov

Behruz Melikov


	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1



