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                            Kursun obyekti və vəzifələri  
Kurs Qafqaz  regionunun təbiəti , təbii resdursları , geosiyasi və təsərrüfat 

xüsusiyyətlərini və onun Cənubi Qafqaz  hissəsində yerləşən Azərbaycan üçün 
əhəmiyyətini öyrenir .Kursun əsas obyektləri Qafqaz regionu onun şimal və cənubi 
Qafqaz subyektleərinin coğrafiyasıdır . 

Dünyada insan yaşayan ərazilər çox müxtəlifdir . Ayrı-ayrı xalqlar , etnik 
qruplar , təsərrüfat fəaliyyəti növləri, məişəti, adət-ənənələri və s. Təkrarolunmaz 
palitra yaradır. Bu fərqlilik, coğrafi müxtəliflik dünyanın tənzimlənməsinin-yəni 
ölkələrin böyük regionlarda birləşdirilməsini , ölkələrin isə daxili rayonlara 
ayrılmasını tələb edir . 

Azərbaycan coğrafi cəhətdən Qafqaz regionuna daxildir . Buna görə də onun 
taleyi Qafqaz xalqlarının tarixi və mədəniyyəti il ə sıx əlaqədə. Azərbaycaın 
inkişafı üçün həm cənubi və həm də şimali Qafqaz ölkələri –Gürcüstan və Rusiya 
ilə bağlı olan əlaqəlıəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir .Cənubi Qafqazın digər ölkəsi 
işğalçı Ermənistanla Azərbaycanın heç bir əlaqəsi yoxdur .  

Bu gün Azərbaycanın həm cənubu və həm də şimalı Qafqaz ölkələri il ə 
həyata keçirdiyi əməkdaşlıq xüsusilə vacibdir .Özüdə əlavə edək ki , Azərbaycan 
təkcə dövlət miqyasında deyil həm də Ş.Qafqazın ayrı-ayrı respublika və diyarları 
ilə münasibətlər qurur . 

Qafqaz regionu (lat.region-ölkə deməkdir ) fiziki-coğrafi ,iqtisadi-coğrafi , 
siyasi-coğrafi xüsusiyyətlərinin oxşarlığına görə ayrılan yer kürəsinin bir hissəsinə 
deyilir . Qafqaz fiziki-coğrafi region kimi bütövlük təşkil edən ərazidir . Dünyada 
belə regionlara misal olaraq Alp ,Balkanları ,Krım  yarımadasını və s. göstərmək 
olar.  Böyük regionlarla yanaşı subregionlara da ayrılır . 

Böyük regionun tərkib hissəsi olan , özünəməxsus tarixi , təbii və iqtisadi  
şəraitinə , ixtisaslaşmasına görə fərqlənən ərazi subregion adlanır . Baş Qafqaz 
suayrıcısı Qafqaz regionunu 2 subregiona – Şimali Qafqaz , Cənubi Qafqaza bölür 
. Onların daxilində ayrı-ayrı ölkələr yerləşir . Subregionlar bölünmə onların daxil 
olduğu ölkələrin ətraflı öyrənilməsinə , statistik hesablamalrın aparılmasına imkan 
verir.  

 
Qafqazın fiziki-coğrafi , iqtisadi-coğrafi, siyasi-coğrafi 

mövqeyi. 
Qafqazın müasir ərazisi 440.4 min km2 təşkil edir . Əhalisi 30 mln. nəfərdir . 

Regiona Cənubi Qafqazın 3 dövləti (Gürcüstan , Azərbaycan , Ermənistan) , 
Rusiya Federasiyasının(RF) 2diyarı (Krasnodar , Stavrapol) və 7 respublikası 
(Adıgey , Dağıstan , İnquşetiya , Çeçenistan ( İçgeriya) , Kabardin-Balkar , 
Qaraçay-Çərkəz, Şm.Osetiya (Alanya)) daxildir . 

Qafqaz Qara , Xəzər dənizləri arasında yerləşir . Onun sərhədləri şimalda 
Kuma-Manıç çökəyi , cənubda İran və Türkiyə ilə sərhədlənir .Qərbdən-şərqə və 
şimaldan-cənuba gedən qədim ticarət yolları və müasir TRASEKA (İpək yolu) 
Şimal-Cənub dəhlizi məhz Qafqazdan keçir.  

Qafqazın fiziki-coğrafi mövqeyi. Qafqaz Avrasiyanın qovşağında yerləşir . 
Fiziki-coğrafi bölgüyə görə Asiyaya aid edilir , lakin burada yerləşən ölkələr 



Avropanı seçim etmişlər və onun qurumlarına daxil edilmişdir . Qafqaz  mülayim 
və subtropik enliklərin təmas zonasında yerləşir . 

İqtisadi-coğrafi mövqeyi. Dünyanın iqtisadi xəritədə tutuduğu mövqeyə 
deyilir . Daha geniş mənada bu regiondan kənarda yerləşən , onun inkişafına təsirə 
görə olan mövqedir . Burada Qara dəniz vasitəsilə dünya okeanına çıxmaq 
Avropaya yaxın yerləşmək , Xəzər dənizi vasitəsilə şimala və qərbə çıxışları 
vardır. Qafqazın iqtisadi-coğrafi mövqeyinə görə Şimali Qafqazla Cənubi Qafqaz 
arasında fərqlər vardır . RF ucqar cənubunda yerləşir. Qara, Azov və Xəzər dənizi 
ilə əhatələnməsi ona həm dünya yollarına çıxmağa , Volqa –Don kanalı vasitəsilə 
RF, Avropa əlaqəsi təmin olunur . Xəzər dənizi vasitəsilə İran və Yaxın Şərqə 
çıxışını təmin edir. Onun sərhədləri Mahaçqala , Qara dənizdə Norosiyyat Tuapse 
limanları vardır. Cənubi Qafqazdan Rusiya və Şərqi Avropaya çıxan yolları 
üzərində yerləşir. Cənubda Gürcüstan və Azərbaycanla sərhədlənir . 

Siyasi-coğrafi mövqeyi və Gürcüstanla viza rejimi saxlanılır , Azırbaycanla 
sərhədləri tam müəyyənləşib , sərbəst gediş gəliş təmin olunur. Şimalı Qafqaz milli 
etnik ziddiyyətlər , terrorizm davam edir . Artıq uzun illərdən bəri bu ziddiyyət 
davam edir . 

Qafqaz həmdə müxtəlif dinl ər , mədəniyyətlərin  qovuşduğu regiondur . 
Əsas dinlər xristianlıq və islam dinidir . C.Qafqaz fiziki coğrafi mövqeyi  onun 
Qafqaz dağlarından cənubda əsasən subtropik enlikdə yerləşməsidir(iqtisadi və 
siyasi coğrafi mövqeyi  haqqında bax seh.1) 

 
   

Təbii şərait v ə təbii ehtiyyatları 
Qafqazın təbiəti çox rəngarəngdir . Təbiətinə görə Alp və Balkanlara oxşayır 

. Qafqaz dağ silsiləsi qərbdə Taman yarımadasından Abşeron yarımadasına qədər 
silsilə şəklində uzanır. Hündür zirvələri Elbrus, Kazbek, Bazardüzü, Şahdağ. 
Zəngin mineral sular rekreasiya-turizm ehtiyatlarına malikdir . Dağlar Cənubi 
Qafqazı  soyuq havalardan qoruyur . Şimala və cənuba axan çayları qidalandırır. 
Qafqaz şimal doğru Ön Qafqaza və Kuma-Manıç çökəkliyinə doğru geniş 
düzənliklər əmələ gətirir. Burada Kuban, Azov sahili ovalıqıar , Stavropol çölləri 
yerləşir .  

C.Qafqazda Kiçik Qafqaz və Ermənistan yaylası , Kolxida , Kür-Araz 
ovalıqları yerləşir. Düzən ərazilər əkinçilikdə geniş istifadə olunur . 

Faydalı qazıntılar: neft, qaz, kömür, dəmir filizi, əlvan metallar, müalicə 
suları 

İqlimi  Mülayim və subtropik enliklırin təsiri altında formalaşır. Qafqazın 
qərb hissəsi çox yağıntı alır . Ən çox yağıntı Qafqazın Qara dənizə baxan 
yamacları alır. Batumi,Quqarın ən çox yağıntı alan ərazilərdir . Qafqazın qərb və 
ən az isə şərq bölgələri alır. 



Çaylar Qafqaz xalqlarının həyatında əhəmiyyətli rol oynayır . Onlardan 
gəmiçilik, suvarma və balıq ovu üçün istifadə  edilib . Hazırda həm də elektrik 
enerjisi, su anbarları yaratmaqla tənzim olunur . 

Sual: 1) Qafqazın hansı çayları üzərində əhəmiyyətli SESləri tap. 2) 
Qafqazın ən mühüm çaylarını tap və onların hansı dəniz hövzəsinə aid olduğunu 
göstər 3)Hansı süni su anbarlarını taniyirisiz ? 

Bitki örtüyü Qafqazın orta dağlıqnərazisi 200-500m hündürlükdə 
enliyarpaq və iynəyarpaq meşələr üstünlük təşkil edir . Azərbaycanda onlar bütün 
meşələrin 98%-ni , Ermənistanda 93%, Gürcüstanda 83% təşkil edir . 
Azərbaycanın Göygöl ətrafında şam meşəlikl ərinə rast gelinir . Qafqazda torpaqlar 
şaquli zonalar üzrə yerləşir . Düzənlik ərazilər boz torpaqlarla örtülmüşdü. 
Qafqazın düzən əraziləri Kolxida ovalığı istisna olmaqla quru subtropik bitkilər 
yayılmışdır. Çöl və yarımsəhralarında (Şərqi Qafqazın düzənlikləri) qış otlaqları 
kimi istifadə olunur . Buralarda qoyunçuluq inkişaf etmişdir . Rütubətli subtropik 
zonalara Kolxida və Lənkəran ovalıqları daxildir . Burada sarı torpaqlar yayılmış, 
çayçılıq və subtropik meyvəçilik inki şaf etdirilir . 

Qara dəniz Qafqaz regionunun qərbində yerləşir , dünya okeanı ilə Bosfor 
bogazı vasitəsilə birləşir . Sahəsi 422min km2 , sahil xəttlərini uzunluğu 4340km-
dır. Qafqazın iki ölkəsi Gürcüstan və Rusiyanın cənubu Qara dənizə çıxışı vardır . 
Qara dənizdə Gürcüstanın Batumi , Poti və Suxumi limanalrı yerləşir . ( bu 
limanlar hazırda Rusiyanın nəzarəti altındadır .) Gürcüstanın Qara dəniz 
sahillərində Azərbaycanın Kulevo neft terminalı fəaliyyət göstərir. Rusiyanın Qara 
dəniz sahillərində ən böyük limanı Novorossirskdır. Azərbaycan bu limanla neft 
ixrac edir (Bakı-Novorossirsk neft kəməri). Hazırda Qara dəniz sahili ölkələrini 
əhatə edən Qara dəniz birliyi yaradılmışıdır. Azərbaycan da bu birliyin tərkibinə 
daxildir . Birlik ölkələri dənizin ekologiyasını qoruyur , ticarət əlaqlərinin həyata 
keçirirlər . Dənizin sahillərində su heç vaxt donmur. Çimərlik və kurort turizmdə 
geniş istifadə olunur . Qara dəniz TRASEKA magistral nəqliyyatının Avropaya 
çıxışını təmin edir . 

Xəzər dənizi Asiyanın qərbində yerləşir və Qafqazı Qazaxıstan və Mərkəzi 
Asiyadan ayırır. O , nəhəng axarsız göldür . Xəzər dənizinin adı Qafqazın şərqində 
yaşamış və “X əzərlər” adlanan qədim tayfanın adından götürülmüşdür . 

Xəzər dənizi 374 min km2 , sahil xəttinin uzunluğu 7 min km- dir. İqlimi sərt 
kontinentaldır. Qışda şimal hissəsi 2-3 aya donur . Xəzərin ərtafında 5 dövlət-
Azərbaycan, RF, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan . Xəzərin bölgüsü başa 
çatdırılmayıb. Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan öz aralarında dənizin dibi ilə 
keçirilən sərhədlərini müəyyənləşdiriblər . Lakin Türkmənistan və İranla 
Azərbaycan arasında dənizin bölgüsü həyata keçiriliməyibdir.Bu da müəyyən 
ziddiyyətlər yaradır, xüsusilə neft yataqlarının istismarında. 



Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərinin uzunluğu 825 km təşkil edir . Xəzər 
dənizi qiymətli ağ balıq növləri il ə zəngindir – nərə balığı, kütüm, qızıl balıq. 
Xəzər dənizi  qara kürü, qurubalıq istehsalı və balıq konservlırinə görə dünyada 
məşhurdur . 

Xəzər dənizi xüsusilə neft-qaz ehtiyatları ilə zəngindir . Xüsusilə, 
Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın sahil zonaları özünün neftli qazlı 
olması fərqlənirlər . Xəzər dəniz nəqliyatı inkişaf edib .Azərbaycan Xəzər, Volqa-
Don kanalı vasitəsilə dünya okeanına şıxır. Azərbaycanın Xəzərdə ən böyük limanı 
Bakıdır. Türkmənistanın Türkmənbaşı, Bektaş, Qazaxıstanın Aktau, Rusiyanın-
Həştərxan, Mahaçqala, İranın-Ənzəli limanları  

Xəzər dənizi qarşisinda duran əsas məsələlər: 
1)səviyyəsi tez-tez tərəddüd edir , çətinlik yaradır 2)ekoloji problemi isə 

neft-qaz çıxarılması və çaylar vasitəsilə Rusiyadan çoxlu çirkli suların 
axıdılmasıdır. 

1)Qafqazın ekoloji vəziyyətinin qorunması . Kürün və Araz çaylarının çox 
çirklənməsi  

2) Təbii fəlakət hadisələrinin geniş yayılması , zəlzələr, daşqınlar, 
sürüçmələr, doluvurma 

 
                                           Qafqazın əhalisi 
Qafqaz əhalisinin milli t ərkibinin co ğrafiyası. Qafqazın əhalisi 30.2 mln. 

nəfərdir . Bu əhalinin 55%i C.Qafqazda, 45%i Ş.Qafqazda yaşayır. 
Qafqaz əhalisinin milli tərkibi ən mürəkkəb regiondur . Asiya ilə Avropa 

arasında keçid yeri olan Qafqazdan çox sayda xalqlar keçmişlər . Onların güclü 
olanları burada qədim dövlətlər yaratmışlar . Qafqazın dağlıq relyefi insanların 
gediş-gəlişinə çətinlik törətmişdir . Ona görə də qapalı dərələr və dağarası 
çökəklikl ərdə xırda etnik qruplar yaratmışdır. Hazırda Qafqazın ərazisində 50-dən 
çox müxtəlif xalq yaşayır.Nisbətən KiçikQafqaz regionunda dörd dövlət-
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və RF cənubu yerləşir . Bunlardan əlavə 
Qafqazın cənu hissəsində Naxçıvan Mr, Acarıstan və Abxaziya MR-i və Cənubi 
Qafqazda isə qeyd olunduğu kimi 7 milli inzibati bölgü vardır. 

Qafqazın xalqlarının çoxu dörd dil ailəsinə aiddirlər : 1) Şimali  Qafqaz 
etnik qrupu, 2) Kartveli, 3) Hind-Avropa, 4) Altay  

Hind Avropa dil ailəsinə -əsasən . slavyanlar ermənilər , iran dil qrupu və 
türk dil qrupu  

Gürcülər (kartveli) ailəsinə aiddirlər . Qafqaz dağlarının cənubunda 
yaşayırlar . Gürcülər həmçinin Osetiyada və Azərbaycanda yaşayırlar  

Türk dil qrupuna Qafqazda azərbaycanlılar, qaraçaylar, balkarlar, kumıklar, 
naqoylar və türkmənlər aiddirlər. Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan 



Respublikasında yaşayır və əhalinin 90%ini təşkil edir . Kənarda azərbaycanlılar 
Gürcüstanda gürcülərdən sonra 2ci yer tuturlar , Dağıstanın Dərbənd şəhərində 
azərbaycanlılar çoxluq təşkil edirlər.Dərbəndin Mahaçqalada (dağ yəhudiləri) 
Ermənistanda azərbaycanlılar ermənilərdən sonra 2ci yeri tuturdular.Lakin oradan 
qovulan ermənilər isə əsasən öz respublikalarında yaşayırlar. Haxırda Gürcüstan və 
Şimali Qafqazda çox sayda ermənilər yaşayır . Azərbaycanda 120 mindən çox 
erməni əhalisi yaşayır. Onların böyük əksəriyyəti Azərbaycanın işğal olunmuş 
Dağlıq Qarabağ vilayətində qismən də Bakı və digər şəhərlərində yaşayır (nigahlı). 
Şimali Qafqazda ermənilər geniş yayılmışdır .  

Şimali Qafqazın əhalisinin tərkibi Şimali Qafqaz xalqları çeçenlər, 
inquşlar, osetinlər, kabardin, balkarlar və başqaları. Dağıstanda 30dan çox xalq 
yaşayır . Ş.Qafqazda ruslar və ukraynlar üstünlük təşkil edir lər . Onlar həm də 
milli respublika əhalisinin tərkibində üstün yer tuturlar . 

Rus və ukraynalıların çoxu Krasnodar vəı Stavropol diyarlarında yaşayır 
.Şm Qafqaz xalqları arasında ən çox sayda olanları çeçenlər, osetinlər, ləzgilər, 
avarlar və başqaları. Burada məskunlaşmış xalqların əksəriyyəti yaratdıqları milli 
respublikalarda yaşayırlar .  

2.Şimali Qafqaz əhalisinin və şəhərl ərinin coğrafiyası. Təbii artim. 
(doğulanlardan ölənləri çıxırlar yerdə qalan təbii artım hesab olunur ) . Hazırda 
Ş.Qafqazın əhalisinin artımı mənfidir . Özüdə ən çox aşağı artım Stavropol, 
Krasnodar, Adıgeydə müşahidə olunur . Eyni zamanda bütün milli respublikalarda 
təbii artım əmsalı yüksəkdir. Ən yüksək isə Dağıstanda müşahidə olunur .Şimali 
Qafqazdan köçüb gedənlərin sayı çox deyildir . Yalnız 90-cı illərdə hərbi 
əməliyyatlarla bağlı olaraq Çeçenistandan köçüb gedənlər çox olmuşdur. Keçən 
əsrin 40-cı illərində (1944-cü ildə) Çeçen-İnquşetiya MR ləğv olunmuşdur . Onun 
əhalisi isə sürgün edilmişdir . 

Şm.Qafqaz şəhər əhalisinin xüsusi şəkisi 55%-dən çoxdur . Ən az şəhər 
əhalisi Çeçenistan və İnquşetiyanın payına düşmüşdür. Şm. Qafqaz xalqları həm də 
deportasiyaya məruz qalmışdır . 

Şm.Qafqaz şəhərləri əlverişli şəraiti olan dağətəyi düzənliklərdə və Qara və 
Xəzər dənizi sahillərində yerləşir. 

Krasnodar diyarının mərkəzi Krasnodar şəhəridir. Digər şəhərlərindən 
Soçini,Novorossirsk, Armaviri göstərmək olar. 

Stavropolun mərkəzi Stavropol şəhəridir. İri şəhərlərindən Pyatiqorsk, 
Kislovodsk,  Yessintuki və s. 

Respublikaların isə ən iri şəhərləri isə onların paytaxtlarıdır. Onların ən 
böyük ləri Mahaçqala, Vladiqafqazdır. Şimali Qafqazın şəhərləri təsərrüfatının 
təşkilində sənaye, nəqliyyat, kurort-turizm rolunu oynayırlar .Şimali Qafqazın 
çoxsayda kəndləri vardır . Dağlıq rayonlarında əsas yeri kiçik və orta kəndlər , 



düzənliklərdə isə iri stanisalr tutur . Şimali Qafqaz RF-nin Şimali Qafqaz federativ 
dairəsinə daxil edilmişdir . 

Şimali Qafqazın ərazisi qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Əhalinin orta sıxlığı 
hər km2 57 nəfərdir ( Rostov vilayəti daxil edilmədən Şm.Qafqazın sahəsi 255min 
km2 ,əhalisi 13.3mln nəfərdir )   

Əhalinin sıxlığı qərbdən şərqə getdikcə azalır. (səbəbi?) . Şm.Qafqaz 
Rusiyanın sıx məskunlaşmış ərazisi sayılır . Ən yüksək sıxlıq Şm.Osetiya, 
Krasnodar və Çeçen, İnquşetiyada müşahidə olunur .Qaraçay-Çərkəz 
Respublikasının ərazisi və Stavropolun şərqi az sıxlığa malikdir . 

Şimali Qafqazı münaqişə zonası sayılır . Əlbəttə, bu zonada dini-etnik amil 
və xarici ölkələrin təsiri də az rol oynayır. 

Cənubi Qafqaz respublikalarının əhalisi və şəhərl əri . 2005-ci ildə 
Cənubi Qafqazın respublikalarında 17 mln nəfərə qədər əhali yaşayır. Onların 9 
mln nəfəri və yaxud yarısından çoxu (53%) Azərbaycanda, 4.4 mln nəfəri və yaxud 
(26%) Gürcüstanda, 3.2 mln nəfəri və yaxud 21% Ermənistanın payına düşür . 
Əhalinin hər 1000 nəfərinə görə Azərbaycanda 11 nəfər , Gürcüstanda azalma 1.4 
nəfərdir . Emənistanda isə 3.5 nəfər olmuşdur . C.Qafqaz ölkələri əhalisinin milli 
tərkibibdə üstün yeri  ölkənin hakim milləti təşkil edir . Azərbaycan əhalisinin 
tərkibində azərbaycanlılar 90% , Gürcüstanda  gürcülər ümumi əhalinin 70%ni, 
Ermənistanda ermənilər 98%-dir  

Azərbaycanda digər xalqlardan ləzgilər, ruslar, ermənilər, talışlar, avarlar, 
türklər, tatarlar, kürdlər, gürcülər, udinlər, yahudilər, ukraynalılar və b. 

Gürcüstanda azərbaycanlılar, ermənilər, osetinlər, abxazlar, acarlar, kürdlər, 
yunanlar  

Ermənistanda kurdlər(yezidi), ruslar , assuriyalılar, yunanlar və b. Deməli 
faktiki olaraq hazırda Ermənistan  monomilli respublikadır . Ermənistan 90-cı 
ill ərdə ərazisindən 600 mindən çox azərbaycanlılar böyük vəhşilikl ə qovmuşlar . 

Qeyd etmək lazımdır ki , Ermənistan dövləti yaradılmış ərazilərdə tarix boyu 
azərbaycanlılar yaşamışdır . Bunu həmin ərazidə türk adlarının –toponimlərinin 
geniş yayılması da sübut edir . Bu adlar haqqında Rusiya təhlükəsizlik təşkilatının 
1903-cü ildə buraxdığı xəritə də aydın göstərir. 

C.Qafqaz respublikası ərazisində əhalinin orta sıxlığı 91 nəfər/km2. 
Azərbaycanda bu sıxlıq 100 nəfər/km2 , Gürcüstanda 63 nəfər/km2 , Ermənistanda 
isə orta sıxlıq yüksəkdir – 107 nəfər/km2  

C.Qafqaz ərazisində əhali qeyri-bərabər paylanmışdır. Buradan yaxşı 
rütubətlənən və suvarma əkinşiliyi inki şaf etmiş düzənliklər və dağətəyi zonalarda 
əhali sıx, yüksək dağlıq və quraq zonalarda isə seyrək məskunlaşmışdır . Daha çox 
dağlıq ərazi sayılan Gürcüstan və Ermənistanda 1000 m-ə qədər olan yüksəklikdə 
əhalinin 50%-i məskunlaşmışdır . 



Azərbaycanda əhalinin ən yüksək sıxlıq Abşeron, Lənkəran, Astara, Şəki-
Zaqatala və Quba-Xaçmaz rayonlarının dağətəyi düzənlikləri Kür-Araz ovalığının 
suvarılan yerlərində əhali sıx məskunlaşmışdır . Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 
Yuxarı Qarabağ ərazisindən qaçqın və köçkün əhali ölkənin müxtəlif rayonlarında 
müvəqqəti məskunlaşmışlar. 

Ermənistannın Araraq vadisi, Şirək düzündə əhali daha sıxdır . Əhalisinin 
50%-i 1000m  yüksəklikliy ə qədər olan ərazilərdə məskunlaşmışdır . 

Azərbaycan əhalisinin yarıya qədəri şəhərlərdə yaşayır . Ölkə paytaxtı Bakı 
şəhərində 2.1 mln nəfər , digər iri şəhərlərində Gəncə (316min) , Sumqayıt (315) , 
Şirvan (79min) , Naxçıvan və b . Azırbaycanda Naxçıvan MR və DQMV  milli 
bölgüləri ayrılmışdır. DQMV separatçı hərəkətinə görələğv olunmuşdur . 

Gürcüstan əhalisinin 58% şəhərlərdə yaşayır . Ölkə paytaxtı Tbilisdə 1.3 mln 
nəfər əhali yaşayır . 

Digər iri şəhərləri Rustavi , Kutaisi, Batumi, Suxumi və b .Bu respublikada 2 
MR və 1 MV ayrılmışdır . Acarıstan MR, Abxaziya MR, Cənubi Osetiya MV  

Hazırda sonuncular Gürcüstandan ayrılıblar, təkcə Acarıstan MR qalıb . 
Ermənistanın şəhərlərində əhalinin böyük əksəriyyəti yaşayır . İri şəhərləri paytaxt 
İrəvan(1.2 mln nəfər), Gümrü, Bannazor ( keçmiş Kirovakan) və b. 

Miqrasiya Müstəqillik əldə etdikdən sonra C.Qafqaz respublikalarındançox 
sayda rus dilli əhali köçüb getdi . Elə yerli əhalinin xeyli hissəsi də işləmək üçün 
Rusiya və MDB-nin digər ölkələrinə miqrasiya etmişlər . 

3.Əmək ehtiyatlarından istifadə.Bütövlükdə  Qafqaz respublikalarında 
təbii artım yüksək olduğuna görə ( Gürcüstan istisna olmaqla) əmək qabiliyyətli 
gənclərində sayı çox olur . Əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli gənclər 25%-dən 
yüksəkdir . 

Şimali Qafqazda əhalinin 34% iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışır . 
Təsərrüfat sahələrində çalışan əhalinin 17%-i sənaye, 19%-i isə k/t-da məşğuldur . 
Özü də burada Rusiyanın digər regionlarında fərqli olaraq k/t-da daha çox əhali 
çalışır. 

Şimali Qafqazın nəqliyyat və rabitə sahələrində əmək ehtiyatlarının 7.3%-i 
çalışır. 

Özü də burada fərdi sektorda daha çox əhali məşğul olur nəinki dövlətdə. 
Əsas növ k/t məhsulları istehsalında fermer təsərrüfatlarının da xüsusi çəkisi 
yüksəkdir . Şm Qafqazın əhalisinin yarısından çoxu qeyri-istehsalatda- xidmət, 
təhsil, səhiyyə və d. sahələrdə çalışırlar. 

Şimali Qafqazın respublikalarında artan işçi qüvvəsi iş yerləri olmadığına 
görə işsiz qalırlar . Məhz həminj işsiz gənclərdə ayrı-ayrı qruplara daxil olaraq 
dövlətə qarşı çıxırlar . Məhz buna görə Rusiyanın Şm.Qafqaz regionunda terrorizm 
xeyli irəlil əmişdi. 



 
Qafqaz ölkələrinin t əsərrüfat sahələrinin coğrafiyası 

Təbii şəraiti, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Qafqaz regionu təsərrüfatı 
sənaye-aqrar xarakteri daşıyır. Üstün yeri sənaye tutsa da Qafqaz regionunda kənd 
təsərrüfatı da güclü inkişaf etmişdir . Region ərazisində üstün yeri hasilat sənaye 
sahələri tutur. Neft-qaz , filiz , hidroenerji, rekreasiya ehtiyatlarının istifadəsi 
əsasında Qafqazda neft-qaz sənayesi güclü inkişaf etmişdir . Onun iri mərkəzi 
Azərbaycanın Bakı sənaye rayonunda burada ildə 50 mln. tona qədər neft , 26 mln 
m3 qaz (2010-cu ildə) hasil olunmuşdur . 

Şimali Qafqazda neft-qaz hasilatı əsasən Çeçenistan , Dağıstan, Krasnodar 
və Stavropolda inkişaf etdirilir . Əvvəllər neft və qazı Rusiyanın digər rayonlarına 
göndərirdilər, hazırda həmin yerlərdə istifadə edilir. Bakı, Krasnodar, Mykopda 
neft emalı zavodları yerləşir .  

Elektrik enerjisi əsaəsn yerli yanacaq və SES-lər hesabına inkişaf etdirirlir. 
Azərbaycanda və Ermənistanda istilik elektrik stansiyaları üstünlük təşkil edir . 
Əlavə olaraq Ermənistanda ( Ruzdonda) AES fəaliyyət göstərir. Region üçün 
təhlükə yaradır. 

Azərbaycanda DRES-lər  Mingəçevir, Şirvan,Bakıda fəaliyyət göstərirlər. 
İEM-lər Gəncə,Sumqayıt şəhərlərindədir . Son illər ölkənin müxtəlif rayonlarında 
modul elektrik stansiyalar tikilmişdir.(Astara, Quba və s.). Ən iri SES-lər kaskad 
şəklində Kür çayı üzərində salınmışdır. Mingəçevir, Şəmkir, Yeni Kənd, Tərtər 
çayında Sərsəng SES, Araz çayının Naxçıvan İran sərhəddində birgə SES 
salınmışdır. Son illərdə Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadə artır. 

Gürcüstanda istilik stansiyaları ilə yanaşı həm də çox sayda SES fəaliyyət 
göstərir. Onun İnquri, Rioni,Kür çay üzərində SESlər vardır . 

Şimali Qafqazda elektrik enerjisinin əsas hissəsini İES-lər verir. Terek,Sulak 
və b.çaylar üzərində SES-lər tikilibdir.  

Maşınqayırmada əsas yerli neft, qaz  və yeyinti sənayesi üçün avadanlıqlar, 
çəltik yığan kombaynlar istehsalı tutur. Azərbaycanda avtomobil zavodları 
Naxçıvanda, Şamaxıda və Gəncədədir. 

Metallurgiya sənayesi həm Şimali , həm də Cənubi Qafqazda inkişaf 
etdirilir. Qara metallurgiya inkişafı Daşkəsən dəmir filizi v ə metal qırıntısına 
əsaslanır. İri mərkəzlər Rustavi,Sumqayıt şəhərlərindədir. Rustavi Daşkəsən dəmir 
filizi əsasında çuqun, polad, prokat istehsal edir . Hazırda işləmir . Gürcüstanın 
Giyatura mədənlərində manqan çıxarılır. 

Əlvan metallurgiya regionda xeyli inkişaf etdirilmişdir . O Azərbaycanda, 
Gəncə və Sumqayıt alüminium müəssisələri, Gədəbəydə qızıl zavodu ilə təmsil 
olunur. Son illərdə Ermənistanda yukelirvə almaz emalı sahələri güclü inkişaf 



etmişdir. Ermənistanın Qafan,Qaçaran, Gürcüstanın Madneuli zavodları əlvan 
metallurgiyaya aiddirlərş 

Şm.Qafqazda əlvan metallara Şm.Osetiya (Sadon), Kabardin-
Balkarda(Tirenauz)  inkişaf etdirilir. 

Kimya sənayesi Azərbaycanda (Sumqayıt, Gəncə), Ermənistanda (İravan 
kauçuk, lif və başqa məhsullar, Vanadzorda kimyəvi lifl ər ) , Gürcüstanda (Rustavi 
azot gübrəsi və süni liflər) 

Toxuculuq sənayesi əvvəl regionda güclü idi. Hazırda xaricdən çoxlu və 
çeşidli mallar gətirildiyin ə görə xeyli zəifl əyibdir . Onun digər səbəbi C.Qafqazda 
pambıqçılıq və ipəkçiliyin azalmasıdır. 

Qafqaz regionunda güclü inkişaf edən sənaye sahəsi qida sənayesidir. Bu 
sahənin inkişafı üçün güclü kənd təsərrüfatı məhsulları, mineral müalicə sular və 
satış bazarı vardır. Qida sənayesi regionun hər yerində yayılmışdır. 

Gürcüstanda inkişaf edən əsas qida sənayesinə çay emalı, şərabçılıq,konserv, 
siqaret istehsalı, bitki yağı və b. 

Onun Rusiya bazarlarına buraxılmaması şərabçılıq sənayesinə güclü ziyan 
vurdu. Hazırda ölkənin şərabçılıq sənayesi ABŞ və Hollandiya firmalarına 
məxsusdur. Artıq Rusiya da Gürcüstanın şərab bred markasını tanıyır və 
məhsullarını alır. Üzümçülüq və şərabçılıq Kaxetiyada güclü inkişaf etmişdir . 
Keyfiyyətli şərab növləri istehsal olunur. 

Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq bərpa olunur. Əsas rayonları Gəncə-
Qazax, Şamaxı-İsmayıllı və Naxçıvandır. 

Balıqçılıq Aşağı Kürdə, Lənkəranda yayılmışdır. Çay emalı Lənkəran, 
Astarada, şəkər sənayesi İmişlidə yerləşir. 

Şimali Qafqazda qida (yeyinti) sənayesi güclü k/t istehsalına əsaslanır. 
Burada şəkər, un-yarma, birki yağı, süd-ət heyvandarlıq məhsulları istehsalı hər 
yerdə yayılmışdır.  

 
               Qafqazın kənd təsərrüfatı coğrafiyası. 

 Qafqaz regionun müxtəlif t əbii şəraiti və qədimdən məskunlaşması kənd 
təsərrüfatının geniş tərkibdə inkişafına şərait yaratmışdır. Qafqaz üçün xarakterik 
olan kənd təsərrüfatı sahələrinə : 

1) Bağçılıq,üzümçülük və qisməndə bitkiçilik sahələri  
2) Köçəri-otlaq heyvandarlığı 
- Yüksək dağlığın yay otlaqları və düzən ərazilərin qış otlaqlarına əsaslanan köçəri-

otlaq heyvandarlıq sahələri 
3) Suvarma əkinçiliyi və s. 

 Cənubi Qafqazın əsas ixtisaslaşdırılmış k/t sahələrinə bağçılıq, üzümçülük, 
çayçılıq, subtropik meyvəçilik(limon, portağal, feyxoa və b.), tütünçülük, 



pambıqçılıq,taxılçılıq, tərəvəzçilik və s. Heyvandarlıq əsasən yerli tələbatı öz 
məhsulları ilə təmin etməyə yönəldilib. 
 Taxılçılıq Qərbi və mərkəzi Gürcüstanda( qərbində qarğıdalı, şərqində 
taxılçılıq) yerləşir. Azərbaycanın mərkəz və Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz 
rayonlarında yetişdirilir. Azərbaycanda ildə 2 mln tondan çox taxıl istehsal olunur. 
Dəmyə şəraitində taxıl yetişdiril. 
 Ermənistanda yaylalarında, Şimali Qafqazda taxılçılıq əsasən Stavropol və 
Krasnadorda geniş yer tutur. Krasnodarın çay vadilərində , həm də çəltik əkinləri 
yerləşir. Şimali Qafqazdaildə 10 mln. tondan çox buğda istehsal olunur , Rusiyanın 
iri taxılçılıq rayonu sayılır. 
 Texniki bitkilərdən C.Qafqazda pambıq,tütün,son illərdə şəkər çuğunduru və 
zeytun Ş.Qafqazda şəkər çuğunduru,günəbaxan və tütün əsas yer tutur. Şimali 
Qafqazın düzənlik ərazilərində qara torpaqlar yayılmışdır. Elə bu torpaqlarda iri 
əkin sahələrini təşkil edirlər. Əsas yeri taxılçılıq(buğda,qarğıdalı,çəltik) və texniki 
bitkilər (şəkər çuğunduru,tütün və günəbaxan) tutur. Düzən ərazilərdə iri buynuzlu 
maldarlıq, donuzçuluq, dağlı sahələrdə qoyunçuluq yayılmışdır. Stavropolun quru 
çöllərində zərif yunlu qoyunçuluq yayılmışdır.  
 Kartof və tərəvəz istehsalı Qafqazın ərazisində geniş yayılmışdır. Tərəvəz hər 
yerdə geniş yer tutur. Üzümçülük və bağçılıq Şm.Qafqaz respublikalarının 
dağətəyi yerlərində C.Qafqazın bütün respublikalarında yayılmışdır. Çayçılıq və 
subtropik meyvəçilik ən çox Gürcüstanda xüsusilə onun Qara dəniz sahillərinin 
rütubətli subtropik ərazilərində, Azərbaycanın Lənkəran ,Astara rayonlarında , 
Krasnadarın Qara dəniz sahillərində yayılmışdır. Heyvandarlıq Qafqazın qədim və 
ənənəvi sahalərindən sayılır. Onun intensiv k/t sahələri yerləşən düzən 
rayonlarında iri buynuzlu mal-qara ( Şm.Qafqazda həmçinin donuzçuluq) inkişaf 
etdirilir. Qoyunçuluq Qafqazın hər yerində yayılmışdır.  
 Şimali Qafqaz özünü taxıl, şəkər vəheyvandarlıq məhsulları ilə təmin edir. 
C.Qafqaz isə bir çox taxıl, şəkər, bitki yağları,heyvandarlıq məhsullarının bir çox 
növləri il ə öz tələbatını ödəyə bilmir. 
 Balıqçılıq regionun dənizlərində və daxili su hövzələrində yayılmışdır. Bu sahə 
Azərbaycanda, Krasnador ölkəsində və Dağıstanda da yaxşı inkişaf etmişdir. 
 Qafqazın iri və geniş çeşidli kənd təsərrüfatı məhsullarını əsasında güclü  
aqrar-sənaye kompleksi  inkişaf etdirilmişdir. 

C.Qafqaz respubliklarında üzümşülük-şərabçılıq,meyvəçilik-konserv və şirə 
istehsalı, tərəvəzçilik-konserv, çayçılıq-çay emalı, tütünçülük-siqaret istehsalı, 
şəkər çuğunduru-şəkər, günəbaxan-yağ emalı, üzümçülük-şərabçılıq, tütün-
siqaret,ət –süd emalı, quşçuluq-aqrar sənaye və s. 

 
 



Kurort-turizm sah ələrinin coğrafiyası .  
Qafqaz artıq çoxdan dünyanın müalicə, istirahət və turizm üçün geniş tanınmış 

regionlarından sayılır. Dağ mənzərəli, dəniz sahilləri iqlimi , müalicə kurortları, 
alpinizm yerləri həmişə müalicə və turizm üçün cəlbedici olmuşdur. 90-cı illərdən 
sonra Qafqazda gedən siyasi proseslər – müstəqil dövlətlərin yaranması ilə bağlı 

baş verən etnik münaqişələrin sayını kəskin surətdə azaltdı. Əhalinin maddi 
çətinlikl əri də onların müalicə və istirahətində müəyyən müddət çətinlik yaratdı. 

Hazırda isə regionda yaranmış sakitlik və əhalinin rifah halının yaxşılaşması 
kurort-turizm obyektlərı tələbatı artırmışdır. Dağların yüksəklikl ərindən, rütubət 
almalarında, bitki örtüyündən müalicə mineral bulaqlarından və s. Asılı olaraq dağ-
iqlim kurortları yaradılmışdır. Qara-Azov dənizləri sahillərində iri kurort turizm 
mərkəzləri yaadılmışdır. 
Şimali Qafqazın müalicə kurortlarından – Kislovodsk, Pyatiqorsk, Yesuntiki, 

Jelezobogsk, Qara dəniz sahillərində Böyük Soçi, Gelencik, Anapa, Tuapse. 
Dağlarda Donbay, Arxız, Elbrusyanı və b. 

Gürcüstan kurort-turizm ehtiyatları ilə zəngin olan kimi Qafqazda seçilən 
ölkədir. Bu növ ehtiyatlar təbii və antropogen obyektlərdən ibarət olur. Qafqaz sıra 
dağları, çay və gölləri, mineral bulaqlar, meşələr və alp çəmənlikləri, qarlı 
şirvələri, dəniz sahilləri ölkənin rekreasiya potensialını təşkil edir . Tarixi-mədəni 
və etnoqrafik obyektlər antropogen obyektlər sırasına aidir. 

Gürcüstanın ən cəlbedici yerləri Hərbi Gürcüstan yolu , Kükürdlü suları olan 
məşhur Tiflis şəhəri, Qara dəniz sahilləri və Barjomi-Abastumani kurort 
rayonlarıdır. Gürcüstan keçmişdə çox iri kurort-turizm regionu olmuşdur. Keçən 
əsrin 90-cı illərindəm sonra kənardan gələn turistlərin sayı azaldı. Hazırda ölkədə 
bu sahənin inkişafına ciddi fikir verilir. Xaricdən və bizim respublikadangələn 
turistlərin sayı artır. 

Gürcüstanda mehmanxanaların sayı 2005-ci ildə 374 olmuşdur. Onlarda 
yerlərin sayı 20.4 min təşkil etmişdir. Ən iri mehmanxan və turizm mərkəzləri 
Tbilisidə Qara dəniz sahillərində, Barjomi ərazisindədir. 1995-ci ildə Gürcüstan 
dövləti turizmi prioritet sahə elan etmişdir. Mükəmməl özəl və dövlət turizm 
idarəçiliyi yaradılmışdır.Gürcüstanda istirahət edənlərin arasında Azərbaycandan 
gələnlər də çoxluq təşkil edir 

Qafqazın şərqində yerləşən Azərbaycan zəngin kurort-turizm ehtiyatlarına və 
antropogen xarakterli obyektlərə malikdir. Onun zəngin təbii rekreasiya ehtiyatları  
B.və K.Qafqaz dağları, mineral-müalicə suları olan Kəlbəcər-Laçın rayonu, 
Naxçıvan MR., subtropik zona olan Lənkəran-Astar, Xəzər dənizi sahilləri . 
Azərbaycan dünyada yeganə olan Naftalan müalicə sularına malik olan ölkədir. 
Son illərdə çoxlu mehmanxana, turist mərkəzləri(Qəbələ,Nabran,Abşeron sahilləri) 
yaradılmışdır. Bakı-Qobustan mədəni-tarixi abidələrlə zəngindir. 



Azərbaycanda mehmanxanaların sayı 499 olmuşdur .(2010-cu il). Həmin ildə 
ölkəyə 2 mln. yaxın turist vgəlmişdir . Ən çox turistlər RF.dan, Gürcüstandan, İran 
və Türkiyədən gəlmişlər. 

 
 

Qafqazın mədəni-tarixi abid ələrinin coğrafiyası. 
Qafqazda ənənəvi olaraq müxtəlif mədəniyyətlərin dinlərin və dillərin kontaktı 

baş verir. Ölkənin xalqın mədəni irsinin tərkib hissəsi olan insan cəmiyyəti 
tərəfindən yaradılmış hər bir obyekt mədəniyyət abidəsi hesab olunur . Onların 
sırasına məscidlər, kilsələr, yazıları olan daş plitələr, qayaüstü yazılar, arxeoloji 
qazıntılar,qalalar, saraylar, tarixi-bədii dastanlar ( məs. Dədə Qorqurd)və s. Yəqin 
ki Azərbaycanın mədəni –tarixi abidələrindən – Azıx mağarasını , Qobustan 
qayaüstü yazıları,Qız qalasını, Əcəmi məqbərəsini və. s yaxşı tanıyırsınız. 

Gürcüstanın Mtsxeti şəhəri il ə üzbəüz olan Armazi dağı ibadət yeri adlanır. 
Qərbi Gürcüstanda yerləşən Van kompleksi və bu ölkənin ərazisində yerləşən bir 
sıra kilsə komoleksləri il ə bağlı Gürcüstanla Ermənistan arasında mübahisələr 
gedir . Ermənilər həmin abidələrə iddia irəli sürürlərAzərbaycan ilə Gürcüstan 
sərhəddində yerləşən Keşişlər dağı (gürcülər bunu Qarace adlandırırlar) kilsə 
abidəsi də mübahisə doğurmuşdur. Sərhəd bu abidənin ortasından keçir . Gürcülər 
onu tam götürmək istəyirlər. 

Qfqazın bir sıra mədəni tarixi abidələri YUNESKO-nu siyahısına salınmışdır. 
YUNESKO –elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində BMT-nin ixtisaslaşdırılmış 
təşgilatıdır. 1946-cı ildə təşkil olunub. Mərkəzi Parisdədir . Gürcüstanın Baqrat 
kompleksi, Gelati monastrı, Azərbaycanın Qız qalası , Şirvanşahlar sarayı, 
Ermənistanın Xaqbada monastr kompleksi,Eçmenzdin yaxınlığındakı Zvartnos 
camesi , Şm Osetiyanın , Dağıstanın və digər Şm.Qafqaz bölgəlırinin abidələri 
YUNESKO siyahısına salınmışdır. 

Ermənistan ərazisində Artaşat, Tiqranakert şəhərlərinin qalıqları aşkar 
edilmişdir. Feodalizm dövründə bu ölkənin ərazisində Arzini, Eçimedzin,Ağtamara 
sarayı, müqəddəs Xaç kilsəsi və b . tikilmişdir. Qədim Azərbaycan torpaqlarında 
yaranmış Ermənistan xalqımıza məxsus olan tarixi abidələri dağıtmiş və yaxud 
dəyişdirilərək erməniləşdirilmişdir. 

Qafqazın nəqliyyatı və iqtisadi əlaqələri . 
Nəqliyyat Qafqaz kimi dağlıq ərazilərin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Ərazisi qədimdən məskunlaşması, mürəkkəb dağlıq relyefi və dəniz sahilləri 
keçidləri təsərrüfat sahələrinin ixtisaslaşdırılması və s.amillərin təsiri altında 
Qafqazda müxtəlif nəqliyyat sahələri inkişaf etdirilmişdir. 

Regionun qədim yolları Qara və Xəzər dənizləri sahillərindən Baş Qafqaz 
dağlarının keçidlərindən salınmışdır. Onlardan ən əhəmiyyətlisi Hərbi Gürcüstan, 



Hərbi Osetiya dağ keçidləridir. Son illər Qori şəhərindən çıxan və yeraltı tuneldən 
keçən dağ yolu çəkilmi şdir. Hazırda bu Osetiya adlanan yol həm Gürcüstanı, həm 
də Ermənistanı Rusiya ilə əlaqələndirir. 

Qafqazda dəmir yolunun inkişafı Bakı neftinin təsiri altında formalaşmışdır. 
Nefti dünya bazarına və Rusiyaya daşımaq üçün Bakı-Batumi dəmiryolu və neft –
kəməri çəkilir. X əzər və Volqa çayı ilə neft kəməri çəkilir. Rusiya istiqamətində 
isə Bakı-Rustov dəmir yolu çəkilir. X əzər və Volqa çayı ilə nefti daşıyan gəmilər 
9tanker) işə salınır. Bakı Xəzərdə iri limana çevrilir. Daha sonra Bakı-Culfa-
İrəvan-Gümrü-Qars dəmir yolu çəkilir O zamanlar Qars  Rusiyanın tərkibində idi. 
Culfadan həm də Təbrizə və Tehrana gedən dəmir yolu çəkilir. Sonrakı illərdə 
Qara dəniz sahili ilə dəmir yolu isə salınır. Ş. və Ç. Qafqazı əlaqələndirən ən əsas 
dəmir yolu Xəzərin sahilindən keçən Bakı-Dərbənd yolu məhz bu yolla ağır yüklər 
daşınır. Son illərdə isə TRASEKA (Avropa-Qafqaz-Asiya) nəqliyyat dəhlizi 
yaradılır. Hazırda bu dəhlizlə yüklər daşınır. 2012-2013-cu ilin əvvəlinə 
Axalkalaki-Qars dəmir yolu işə salınacaqdır. Bu yolun qlobal əhəmiyyati vardır. 
Belə ki, birbaşa Sakit okeanın-Atlantik okeanı ilə birləşdiriləcəkdir. Bu isə 
yüklərin Avropadan Asiyaya və əks istiqamətə daha tez və davamlı olaraq 
daşınmasına şərait yaradacaqdır.Bu yol həmçinin işğalçı Ermənistanı kənarda 
qoyacaq və onun qapalı qalmasını gücləndirəcəkdir. Yeni dəmir yolu Azərbaycan-
Türkiyə və Gürcüstanın birgə çalışmaları nəticəsində başa çatdırılacaqdır. Onun 
tikintisi il ə bağlı Azərbaycan dövləti Gürcüstana iri həcmdə və uzun müddətə 
kredit verdi. İşə salınana yeni dəmir yolu Azərbaycanın tranzit əhəmiyyətini 
artıracaq və ona iqtisadi və siyasi dəyər verəcəkdir. 

Bu yolla Xəzər hövzəsi və Orta Asiya ölkələrindən neft və digər məhsulların 
Avropaya daşınmasını həyata keçiriləcəkdir. Qafqaz dağlıq ölkə olduğuna görə 
avtomobil nəqliyyatı üstün yer tutur. Qeyd etmək lazımdır ki avtomobil yolları 
həm ölkələrin daxili rayon və şəhərlərini əlaqələndirir və həm də  onların xarici 
çıxışını asanlaşdırır. Qafqazın əsas avtomobil magistral yolları: 1) Bakı-Dərbənd-
Krasnodar; 2) Bakı-Tbilisi-Batumi-Türkiyə-Poti-Suxumi-Şm.Qafqaz; 3) Bakı-
Astara-İran; 4) Bakı-Biləsuvar-İran ərazisindən keçməklə Naxçıvan ; 5) Naxçıvan-
Sədərək körpüsü-İqdır-Türkiyə. Hazırda Ermənistan Bakı-Naxçıvan dəmir yolu və 
avtomobil yolları blokadaya alınmışdır. İrandan Rusiyaya gedən yük avtomobilləri 
Astara 

C.Qafqazı Ş.Qafqazla birləşdirən və Qafqaz dağ aşrımlarından keçən avtomobil 
yolları-Hərbi Gürcüstan yoludur. Bu yol Tbilisini-Vladiqafqazla ( Şm. Osetiya 
resp) birləşdirir. İkinci yol Qori-Vladiqafqaz istiqamətində keçən Hərbi Osetiya 
yoludur. Hazırda bu yol intensiv istifadə olunur.  

Qafqaz dağlıq ölkə olduğuna görə avtomobil nəqliyyatı əhəmiyyətli rol oynayır. 
Beləki avtomobil nəqliyyatı Qafqazın rayon və şəhərlərini əlaqələndirməkdə də 



rolu böyükdür . Avtomobil nəqliyyatı ilə tez xarab olan ərzaq məhsulları yaxın 
məsafələr həm də müxtəlif sənaye yüklərini daşınır. İri tonnajlı avtomobillə daha 
uzaq regionlara k/t məhsulları (meyvə, tərəvəz, yeyinti sənaye məhsulları) daşınır. 

Dəniz nəqliyyatı. Dəniz nəqliyyatı Qafqazı dünyanın bir çox ölkələri il ə ticarət 
aparmağa imkan verir. 

Qeyd etdiyiniz kimi Qara dənizin əsas limanları Poti,Batumi, 
Supsa,Novorossiysk,Tuapsedir. Gürcüstanın Poti və Batumi limanları lap 
qədimdən fəaliyyət göstərir. İpək yolunun Avropaya davamında rol oynayır. Bu 
limanların inkişafını Bakı nefti güclü təsir göstərmişdir. Həmin limanlarla neft 
xarici bazarlara çıxarılırdı. Hazırda bu limanlar neft kəmərləri il ə Bakıya 
birləşdirilir. Qara dəniz sahillərində Azərbaycanın özünün də neft göndərən limanı 
vardır.(Kuleva)  Novorossirsk də Bakı neftini göndərir. Xəzər dənizinin ən böyük 
limanı Bakıdır. Bakı limanı Xəzərin bütün limanları ilə əlaqədədir. Digər limanlar 
Türkmənbaşı və Bekdaş ( hər ikis Türkmənistanda) , Aktau ( Qazaxıstan), 
Mahaşqala və Həştərxan ( Rusiya) İranın Xəzərdə Ənzəli, Rəşt və b. limanları 
fəaliyyət göstərir. Ən intensiv yük daşımaları , xüsusilə Türkmənbaşı, Bekdaş, 
Aktau və Bakı arasında həyata keçirilir. Bakı ilə Türkmənbaşı arasında TRASEKA 
yükləri daşınır. Göstərilən limanlar arasında gəmi-bərə fəaliyyət göstərir. Gəmi-
bərə həm yüklü vaqonları (15-ə dək) , həm də quru yükləri, sərnişinləri daşıyır. 
Xəzərdə hazırda ən çox neft yükləri daşınır. Bakı-Həştərxan-Volqa çayı Volqa-
Don kanalı vasitəsilə Xəzərdən Qara dəniz və dünya okeanına cıxışı vardır.  

Boru-kəmər nəqliyyatı. Borular vasitəsilə əsasən neft-qaz məhsulları daşınır. 
Qafqazda boru kəmərlərinin çəkilməsi Bakı neftinin hasilatı ilə başlanmışdır. 
Dünyada ilk dəfə boru kəməri Sabunçu ilə Bakı arasında çəkilmi şdir. Daha sonra , 
yəni XX əsrin əvvəllərində Bakı Batumi neft kəməri çəkilmi şdir. Bu kəmər  
vasitəsilə Bakı nefti dünya bazarına çıxarıldı. Keçən əsrin 60-cı illərində Şimali 
Qafqazdan Bakıya neft və qaz kəmərləri çəkilir. Həmin illərdə Bakı-Ağstafa –
Tbilisi və Vladıqafqaz Tbilisi qaz kəmərləri çəkilir. Çox iri neft və qaz kəmərləri 
Şimali Qafqazda çəkilir. Stavropol diyarını Moskva ilə birləşdirən qaz kəməri işə 
salınır. 

Boru kəmər nəqliyyatının Qafqazda çox sürətlə inkişaf 90-cı illərdə sonra 
başlanır. “Əsrin müqaviləsi” əsasında xarici şirkətlər Xəzərdəki iri neft və qaz 
yataqlarının istismarına başalyırlar. Hasil olunan iri həcmli nefti xarici bazra 
çıxarmaq üçün əvvəlcə Bakı-Novorossirsk və Bakı-Supsa neft kəmərləri şəkilir. 
2006-cı ildə Xəzər neftini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri çəkilir. Həmin kəmərin 
uzunluğu 11min km. Çoxdur. Bu əsas neft kəməri adlanır və ən çox neft daşınır.  
Son illər Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri çəkilmi şdir. Azərbaycanın bütün rayon 
və şəhərləri qaz kəmərləri il ə təmin olunmuşdur. 

  



Qafqazın daxili bölgüləri. 
Qeyd etdiyimiz kimi təbii şəraitinə görə ümumi oxşarlıq olan Qafqaz regionu , 

iqtisadi,siyasi-inzibati quruluşana görə fərqli cəhətləri də çoxdur. 
Şimali Qafqaz RF tərkibinə daxildir. İki böyük diyardan (Krasnadar və 

Stavropol) və yeddi milli respublikadan ibarətdir. Cənubi Qafqaz uzun əsrlərdən 
bəri Rusiya və SSRİ tərkibində asılı vəziyyətdə qalan Azərbaycan, Gürcüstan və 
Ermənistan respublikalarından ibarət olmuşdur. 

Keçən əsrin 90-ci illərindən sonra burada üç müstəqil dövlət yaranmışdır.-
Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikasıvə Ermənistan Respublikası. Bu 
respublikalar 1991-ci ildə yaranmış Müstəqil Dövlətlər birliyinə daxil olmuşdur. 
2008-ci ildə Rusiyanın təcavüzü ilə əlaqədar olaraq Gürcüstan bu birlikdən 
çıxmışdır. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan MDB tərkibinə daxildirlər. 
Azərbaycan bu birliyinin yalnız mədəni, iqtisadi və digər sahələrində iştirak edir . 
Ermənistan isə onun bir sıra hərbi birlikl ərində fəal iştirak edir .  

 
Şimali Qafqaz 

Bu subregion bütövlükdə Rusiya Federasiyasi tərkibindədir. Onun ayrı-ayrı 
bölgələrinin səciyyəsi  

Krasnadar diyarı.Şimali Qafqazın qərb hissəsində yerləşir. Qara və Azov 
dənizlərinə çıxışı var . Gürcüstan respublikası, Rastov və Stavropol bölgələri il ə 
həmsərhəddir. Sahəsi 76 min kv. Kilometrdir. Əhalisi 5.1 mln nəfərdir. Əhalisinin 
təbii artımı olmur.Əhalisi əsasən Qafqazın müharibə zonalarından qaçqınların 
axımı nəticəsində artmışdır. Ruslar 805-dən çoxu təşkil edirlər. Digər xalqlardan 
ukraynalılar, ermənilər, azırbaycanlılar , türklər və d. yaşayır. Burada ermənilər 
şoxdur. Həmdə bu ərazilərə iddia irəli sürürlər. Yerli ruslar kazak kökənlidirlər. 
Kuban kazakları Qafqaz xalqlarına qarşı durmaq üçün burada yerləşdirilmişdir. 
Diyarın ərazisi qərbi Qafqaz dağları və inların ətəyində yerləşən düzənliklərdən 
təşkil olunmuşdur. Dağlar yay otlaqları, turizm ehtiyatlarını, düzənliklər isə münbit 
qaratorpaqlara malikdir. Qara dəniz sahilləri isə subtropik iqlim malikdir. Bu Soçi 
rayonu adlanır. Mülayim iqlimə malik olan ərazisi k/t –nın və turizm üçün 
əlverişlidir. Dağ çayları hidroenerji ehtiyatları ilə zəngindir. Neft, qaz və tikinti 
materialları ehtiyatına malikdir. Sənayesi yeyinti, maşınqayırma, tikinti 
materialları və b. ibarətdir. Çoxlu miqdarda şəkər tozu, bitki yağı, konservlər 
istehsal olunur. Şəkər tozu və bitki yağı istehsalına görə RF tayı bərabəri yoxdur. 

 Sənaye Krasnadarda , Novorossirskdə və k/t rayonlarında yerləşir. Qara dəniz 
sahillərində iri kurort şəhərləri yerləşir.Krasnadar taxıl istehsalına görə Rusiyanın 
əsas ərzaq diyarı hesab olunur. Burada buğda, çəltik, qarğıdalı əkinləri geniş 
yayılmışdır. Şəkər çuğunduru, günəbaxan, tərəvəz istehsalına görə Rusiyada birinci 
yerdə durur. Az miqdarda subtropik təsərrüfat –çayçılıq, meyvəçilik inki şaf 



etdirildi. Kuban diyarında iri südlük ətlik, qoyunçuluq, donuzçuluq, quşçuluq 
sahələrinə malikdir. 

Nəqliyyatı : yaxşı inkişaf etmiş Novorossirsk,Tuapse kimi iri limanları vardır. 
Stavropol diyarı .Sahəsi 66.5min kv kilometrdir. Əhalisi 2.7 mln nəfərdir. 

Dənizlərə çıxışı yoxdur. Təbii şəraiti həm insanları yaşayışı və həm də k/t-nın 
inkişafı üçün əlverişlidir.Ərazisi təpəli düzənliklərdən təşkil olunub. Torpaqları 
münbitdir , Yağıntının az düşməsi k/t inkişafını çətinləşdirir. Ərazisində çoxlu 
müalicə palçıqları olan göllər vardır. Məşhur Qafqaz mineral bulaqları onun 
ərazisində yerləşir. Az miqdarda neft və qaz ehtiyatları vardır .  
Əhalisi. Təbii artımı çoxaz olsada qaçqınların axımı onun əhalisini artırır. 

Çeçenistanda baş verən milli etnik münaqişələr buraya çoxlu  ruslar və qeyri ruslar 
köçmüşdürSon illər burada azərbaycanlıların, ermənilərin Şimali Qafqaz 
xalqlarının axımı artmışdır. Əhalinin 84%-i ruslar təşkil edir. Sənayesi qida , 
elektroenergetika, kimya, maşınqayırma və s təşkil olunubdur. Ən iri sənaye 
mərkəzləri Stavropoldur. Kurort şəhərləri –Kislovodsk,Pyatiqorsk,Yesuntiki və b. 

Kənd təsərrüfatı.  Kənd təsərrüfatı taxılçılıq və zərif yunlu qoyunçuluqüzrə 
ixtisaslaşmışdır. Böyük qoyun sürüləri var , yun qırxımına görə RF yüüksək yer 
tutur. Suvarma inkişaf etdirilir. Belə torpaqlara tərəvəz və bostan bitkiləri 
yetişdirilir. Otlaqlara su çıxarılır. Nəqliyyat şəbəkəsi seyrəkdir. Boru kəmər , 
avtomobil hava nəqliyyatı inkişaf etdirilibdir. Xüsusilə Minaloks  Podi hava limanı 
Rusiyanın bir çox şəhərləri il ə və xariclə əlaqədədir. 

 
Azərbaycanın Qafqaz regionunda iqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti. 
Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə müstəqil bir dövlət kimi tanındıqdan sonra 

ona qarşı Ermənistanın təcavüzü başladı. Ermənilə xarici qüvvələrin köməkliyi il ə 
Azərbaycanın 11 inzibati rayonunu işğal etdi. Ölkənin keçmişdə mövcud olan 
iqitisadi əlaqələr kəsildi. 

Vəziyyətdən çıxış yolu Heydər Əliyevi ölkə rəhbərliyinə gətirildi. Daha sonra 
Ermənilərlə müqavilə bağlandı və ən başlıcası Xəzər dənizinin neft-qaz 
ehtiyatlarının mənimsənilməsi üçün “Əsrin müqaviləsi” bağlandı. Ölkəyə xarici iri 
neft şirkətləri dəvət olundu. Həyatda keçirilən bu strategiya Azərbaycanın 
beynəlxalq əlaqələrini genişləndirdi, ölkədə tədricən kasıbşılığın aradan 
qaldırılmasında əsaslı dayaq rolunu oynadı.Xəzərin nefti xaricə çıxarıldı , dünyanın 
iri ölkələri ABŞ,Türkiyə və b . Azərbaycanın tərəfdaşına çevrildi. Xüsusilə Türkiyə 
ilə yaxınlıq əsas neft-qaz kəmərlərinin bu olkə ərazisindən keçməsi bizim iqtisadi 
inkişafı sabit aparmağa imkan verdi . Azərbaycan qərb şərq və şimal cənub 
əlaqələrini genişləndirmək üçün əlverişli mövqeyə malikdir. Elə buna görə 
TRASEKA  və Şimal Cənub dəhlizləri məhz Azərbaycan ərazisindən keçir. 



SSRİ dağıldıqdan sonra dünyanın qüvvələr balansı dəyişdi. Azərbaycan 
C.Qafqazda hegemon rol oynamağa başladı. Qafqaz nəqliiyat dəhlizi olmaqla 
Avropanı-Asiya ilə birləşdirir. İri neft-qaz ehtiyatları Azərbaycanın C.Qafqazda 
iqtisadi rolunu artırdı. Ölkəmiz Qafqaz və dünyanın bir cox təşkilatları ilə əlaqələr 
yaratdı. Onların bir çox bölmələri Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı neft-qaz 
kəmərlərinin bu ölkələr arasında keçməsini təmin etdi . 

2010-cu ildə TRASEKA ilə 51 mln. ton yüklər daşınıb və 322 mln. manat əldə 
olunub. 

 

                     Adıgey Respublikası 
Adıgey respublikasının sahəsi 7.6 min km2 , əhalisis 449 min nəfərdir . Paytaxtı 

Maykopdur. Maykopda 168 min nəfər əhali yaşayır. Etnik tərkibi adıgeylər 22.1%, 
ruslar 6.8%, ukraynalılar 3.2%, ermənilər 2.4%.  Respublikanın ərazisi xəritədə 
boyuk göbələk şəklinin xatırladır. Ərazisi Kuban və onun qolu olan Laba çayları ilə 
şimaldan və şimal-şərqdən əhatələnir . Onun ərazisi əsasən düzəmlik və qisməndə 
Baş Qafqaz dağlarına doğru yüksələn dağətəui və dağlıq hissələrdən ibarətdir. 
Respublikanın şimalı mülayim isti və rütubətlidir .Maykopda illik yağıntının miqdarı 
100 mm təşkil edir. 

Adıgeyin ərazisinin  40%-i  meşələr təşkil edir. Kuban vadisindən kiçik palıd, 
söyüd. Ağcaqayın meşələri yayılıb. Yüksəklikl ərə getdikcə iynəyarpaqlı meşələr rast 
gəlinir.  

Adıgey Respublikasının ərazisində bir çox faydalı qazıntı yataqları aşkar 
edilmişdir. Maykop rayonunda neft, qaz yataqları, mineral bulaqlar yayılmışdır. 
Adıgeylər qeyd etdiyimiz kimi Qafqaz ailəsinin abxaz-adıgey dil qrupuna aid olan 
adıgey dilində danışırlar. Dinləri islam dinidir. 

Hazırda Adıgeyin əhalisi 449 min nəfərdir , orta sıxlığı hər km 2 60 nəfərdir. 
Əhalisinin 54%-i şəhərlərdə 46%-i kəndlərdə yaşayır. 

Adıgey Respublikası aqrar-sənaye ölkəsidir. Burada müxtəlif dağ-mədən, meşə 
sənayesi, yeyinti və yüngül sənaye əassaən yerli faydalı qazıntılar, meşə materialları 
və kənd təsərrüfatı məhsulları əsasında yaradılmışdır. Adıgey, Xoytunay, Xapsk və 
Maykop iri şəhərləridir. Meyvə-tərəvəz konserv zavodları və ət-süd kombinatları 
fəaliyyət göstəriri.  

Adigey Respublikasının sənaye müəssisələrinin yarıya qədəri onun paytaxtı 
olan Maykop şəhərində cəmlənib. Hazırda bu şəhərdə 168 min nəfər əhali yaşayır. 
Maykop meşə sənaye kombinatı, mebel-kibrit, şərab üçün çəllək və digər məhsullar 
istehsal olunur. Bu şəhərdə agac emal edən dəzgahlar, damkratlar və soba üçün 
prokatlar istehsal olunur. Şəhərdə 4 maşınqayırma zavodu, ət və süd kombinatı, 
konserv, şərab kombinatı və b. müəssisələr yerləşir. 



Adıgey Respublikasının əhalisinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatıdır. 
Əsasən düzənlik Kuban çayı boyunca və dağlıq hissədə yerləşir. 

400min ha yəni, bütün yararlı torpaqların yarısına qədərini əkin yerləri otlaqlar, 
örüşlər, üzümlüklər və bağlar tutur.  

Respublikada aşağıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur: taxıl , şəkər 
çuğunduru, günəbaxan, tərəvəz, meyvə, giləmeyvə.  Respublikada 100min baş iri 
buynuzlu malqara , 100min baş qoyun, keçi , xeyli quş və donuz var. Çoxlu 
heyvandarlıq məhsulları istesal olunur. Quşçuluq donuzçuluq inkişaf etdirilib. 

 
 

             Dağıstan Respublikası 
Dağıstan resoublikasının sahəsi 50.3 min km2, əhalisi 2 mln nəfərdir. Şimal 

qonşumuzdur, 1390 km məsafədə bizim respublika ilə həmsərhəddir. Dağıstan 
adından göründüyü kimi dağlar diyarıdır, sonralar onun tərkibinə Naqay düzünün 
qatılması düzənliklərində sahəsini artırdı. Respublikanın ərazisinin cəmi 56%-ni 
dağlar tutur. 

Respublikanın cənub rayonları Baş Qafqaz dağlarının şimal yamaclarında 
yerləşir. Dağlar respublikanın qərbində Andiyak, Salatay, Şamxaldağ, Meşəlidağlar 
və s. təşkil olunub. Dərin dərələr, sıldırımlı yamaclar və coşqun dağ çayları əmələ 
gətirirl ər. 

Dağıstanın təbiəti Şimali Qafqazın digər yerlərinin təbiətindən özünün daha 
kontinental olması ilə fərqlənir. Xüsusilə dağlıq və düzənlik ərazilər arasında iqlim 
təzadları çox böyükdür. Düzənliklərdə yanvarın orta temperaturu +10-dən -30 
dərəcəyə qədər dağlarda isə -50-110 arasında dəyişir. Şimalın düzənliklərinə 200-
300mm , dağlıq rayonlara isə 600-800mm yağıntı düşür. Dağlıq hissədə çay şəbəkəsi 
sıx, düzənliklərdə isə seyrəkdir. İri çayları Koysu, Sulak,Terek, Samur və onların 
qollarıdır. Dağlarda yay, düzənliklərdə qış otlaqları geniş yayılmışdır. 

Dağıstanın ərazisində 2 mln nəfər əhali yaşayır. Əvvəlki bölmələrdə qeyd etdik 
ki, bu respublika dünyanın ən mürəkkəb etnik tərkibli respublikadır. 29 dil və 71 dil 
ailəsi və ləhçə mövcudur. Dağıstanda ən çox Qafqaz və qisməndə türk dil qruplarına 
aid olan xalqlar və etnik qruplar yaşayır. Respublika əhaıisinin 27.5%-ni avarlar, 
15.6%-ni dargilər, 12.9%-ni kumıklar, 11.3%-ni jəzgilər, laklar 5.1% təşkil edir. 

DƏrbənd və onun ətrafında yahudilər və azərbaycanlılar yaşayır. Ruslarında 
xüsusi çəkisi böyükdür.Əhalinin 44%-i şəhərlərdə, 56%-i kəndlərdə yaşayır. Onun 
çoxmillətli xalqaların həmrəyliyində şəhərləri müstəsna rol oynayır. Dağıstanın 9 
şəhəri vardır. Ən iriləri Mahaçqala , Dərbənd və b. 

Kəndləri elə dağlıq ərazidə də çoxluq təşkil edir. Onun dağlıq hissəsində 
əhalinin sıxlığı, ümumi respublika sıxlığından çoxdur. Hər km2-də 40nəfərdir. Bu 
Şimali Qafqazın dağlıq rayonları üçün ən böyük sıxlıqdır. 



Dağıstan sənaye-aqrar ölkəsidir. Təsərrüfat komplekslərində yeyinti , yüngül 
və maşınqayırma sənaye sahələri aparıcı rol oynayır. Ümumi sənaye məhsulunda bu 
sahələrin xüsusi çəkisi 83% təşkil edir. Dağıstan ərazisində müxtəlif faydalı qazıntı 
yataqları aşkar Naft qaz ehtiyatları İzberbaşda, Terek-Kumekda aşkar edilimişdir. 
Özünün neft emalı zavodu olmadığından çıxardığı nefti Qroznı zavoduna verir. 
Respublikada 0.5 ton neft və  800 m3 qaz hasil edilmişdir.  

Coşqun dağ çayları hidroenerji ehtiyatları ilə zəngindir. Ümumi hidroenerji 
ehtiyatları  4.5 mln kv.m hesab olunur. Şimali Qafqazın ümumi ehtiyatlarının 40% 
təşkil edir. Karanoysu,Sulan və b. çaylar üzərində Qeribil Çiryurd və Çirkay su 
elektrik stansiyaları tikilib. İldə 4.7 milyadr kvt saat elektrik enerjisi istehsal olunur. 
Dağıstan geotermal sulardan da istifadə edir. 

Maşınqayırma və metal emalı zavodları gəmi müəssisələri , müxtəlif cihazlar, 
neft avadanlıqları istehsal olunur. Dağıstanın Oqni şəhəri yaxınlığında kvars qumları 
və elə oradaca təbii qazın olması güclü pəncərə şüşəsi istehsalını təşkil etməyə imkan 
vermişdir. Burada həmçinin konserv bankaları istehsal olunur.  

Dağistanin təsərrüfat həyatında Xəzər dənizi müstəsna rol oynayır.Dənizdən 
qiymətli ağ balıq və başqa növləri ovlanır. Mahaçqala və Dərbəndə balıq emalı 
müəssisələri yerləşir. Mahaçqala iri limanlardan biridir. Respublika güclü meyvə-
tərəvəz konserv və şərab sənaye istehsalına malikdir. Dağıstanda sənətkarlıq da güclü 
inkişaf etmişdir.(Qubaçi  kəndi məşhurdur) Respuiblikanın təbii şəraitinin 
müxtəlifliyi k ənd təsərrüfatının inkişafına əlverişli şərait yaradır. 

Dağ rayonlarında qoyunçuluq güclü inkişaf etdirilmişdir. Yerli qış və yaya 
otlaqlarından istifadə olunur. 

Dağlıq rayonlarda torpaqların azlıq təşkil etməsi əhalinin bir qismini 
düzənliklərə köçürülməsinə səbəb olmuşdur.Əkinçilik Dağıstanın xüsusilə düzənlik 
hissəsində başlıca rol oynayır. Burada  əkinçilik əsasən suvarmaya əsaslanır.Sulak və 
Terek çaylarının aşağı axarlarında suvarma sistemləri yaradılıb. Ən geniş üzümlüklər 
Dərbənd və Kizaloy rayonlarındadır. 

Respublikanın ən iri sənaye mərkəzi onun paytaxtı olan  Mahaçqaladır. Şəhərin 
340 min nəfər əhalisi vardır. Maşınqayırma yüngün və yeyinti sənayesi inkişaf 
etmişdir. İri nəqliyyat mərkəzidir. İkinci böyük şəhər Dərbənddir. Əhalisi 82 min 
nəfərdir. İri şərabçılıq mərkəzidir.Dərbən qədim Azərbaycan şəhəridir. Bunu onun 
adı da sübüt edir. 

 

         Kabardin Balkar Respublikası 
Kabardin-Balkar Rusiya fedrasiyasının tərkibində olan muxtar 

respublikadır.Respublikanın sahəsi 12.5 min km2, əhalisi 789 min nəfərdir. Şimali 
Qafqaz iqtisadi rayonunun tərkibinə daxil olan Kabardin-Balkar Böyük Qafqazın 
şimal yamacına bitişik Kabardin düzənliyini əhatə edir . Resoublikanıən Qafqaz 



dağlarının “girəcəyində” yerləşməsi onun tarixi  inkişafında əasalı rol 
oynamışdır.Təbii şəraitinin bütün komplekslərinin səciyyəsinə görə Kabardin Baalkar 
dağlıq, dağətəyi və düzənlik hissələrinə bölünür. Dağlıq hissə respublikanın ən çox 
sahəsinin, düzənlik 1/3-ni və dağətəyi qalan ərazini tutur. Respublikanın 
cənubhissəsində Böyük Qafqazın ən yüksək dağlıq vilayətləri yerləşmişdir. Ən 
yüksək əraziləri Elbrus (5943) Dıxtau (5203) , Şxara (520)  və s.-dir . Şaquli 
istiqamətdə dəyişən kontinenetal iqlimə  malikdir. Kabardin düzənliyində yanvarın 
orta temperaturu -40 S, iyunun orta temperaturu isə 230S-dir. Kabardin-Balkar Böyük 
Qafqazın əsas müasir buzlaşma rayonlarındadır. Resoublikanın çayları zəngin enerji 
ehtiyatlarına malikdirlər. Respublikanın əsas çayları başlangıclarını yüksək dağlıq 
zonanın buzlaşmarından və daima çaylarından gotürürlər. Çayları Terek hövzəsinə 
aiddir. Ən böyük çayları Terek, Çekli və Çerekdir. Respublika ərazisinin 1/6 
hissəsinin meşələr tutur. Kabardin düzənliyində əsasən qaratorpaqlar və tünd-şabalıdı 
torpaqlar, dağlıq zonada isə dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır.Ərazisinin nisbətən az 
hissəsi subalp və alp çəmənliklərində yerləşmişdir. Kabardin-Balkar zəngin faydalı 
qazıntılara malik olan respublikadır.Nadir metalları filiz ehiyatlarına görə respublika 
Qafqazda birinci yeri tutur. Qızıl və Muşta rayonlarının hövzələrində qurğuşun 
filizl əri, Tırnıauz dağında molibden və volfram çıxarılır. Balkan çayının yuxarı 
axarında böyük əhəmiyyət kəsb edən molibden və volfram yatağı mövcuddur. 
Bunlardan başqa sənaye əhəmiyyəti kəsb edən faydalı qazıntılardan, respublika 
ərazisində polimetal filizləri, daş kömür, tikinti materialları və mineral sualr çıxarılır. 

Kabardin-Balkar respublikasının əhalisi 789 min nəfərdir. Əhalinin orta sıxlığı 
hər km2 62.9 nəfərdir. Respublika əhalisi ərazi üzrə qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. 
Əhalinin çox hissəsi qədimdən respublikanın düzənlik və dağətəyi hissəsində 
yerləşib. Buda burada təbii-tarixi mühiin əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli 
olması ilə izah olunur. Urban, Bakson, Moysk,Terek və Qroxladnı əhalinin ən çox 
məskunlaşdığı rayonlardır. 

Dağ ərazilərində əhali seyrək məskunlaşmışdır. Yaşayış məntəqələri burada 
çay vadiləri boyunca yerləşmişdir. Yerli əhali əsasən Kabardinlə (48%) və 
balkarlardan (12%) ibarətdir. Digər xalqlardan ruslar, ukraynalılar, osetinlər, tatarlar, 
gürcülər və s. yaşayırlar. İri şəhərləri Nalçik,Qroxladnı, Mayski, Baksan və s.  

Respublikada mövcud olan müxtəlif mineral sualr və digər təbii sərvətlər 
burada kurort təsərrüfatının inkişafı üçün əlvürişli şərait yaratmışdır. Kabardin-
Balkariya iri turizm və alpinizm bazasıdır. 

Kabardin-Balkariya inkişaf etmiş çox sahəli sənaye və yüksək intensivli kənd 
təsərrüfatı respublikasıdır. Sənayesi dağ-mədən əlvan metallurgiya, maşınqayırma və 
metal emalı , kimya , yüngül, yeyinti, tikinti materialları, ağac emalı sahələrindən 
ibarətdir.Əlvan metallurgiya sənayesi volfram-molibden filizi yataqları əsasında 
yaradılmışdır. Ən böyük müəssisə Tırnıauz dağ-metallurgiya kombinatı və Nalçik 



metalurgiya zavodudur. Maşınqayırma sənayesi elekrotexnika aparatalrı, 
dəzgahqayırma, cihazqayırma müəssisələrindən ibarətdir. Mərkəzləri Nalçik,Terek, 
Qroxladır və Maysk şəhərləridir. Kimya sənayesinin lak-boya və şin təmiri 
müəssisələri təşkil edir.  

Respublika kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri taxılçılıq və heyvandarlıqdır. 
Əkin sahəsinin yarıdan çoxunda dənli bitkil ər ən çox buğda və qarğıdalı beçərilir. 
Əkinçiliyin digər sahələrindən texniki bitkilər tərəvəz bostan bitkiləri, kartof və yem 
bitkiləri əkinləri üstünlük təşkil edir. Meyvəçiliyin və üzünçülüyün inkişafı üçün 
əlverişli şərait var . Heyvandarlığın əsas istiqaməti südlük və südlük-ətlikdir. Atçılıq, 
arıçılıq və baramaçılıq əhalinin qədimdən məşgul olduqları təsərrüfat sahələridir. 

Avtomobil nəqliyyatı, nəqliyyat növləri içərisində ən inkişaf etmiş sahəsidir. 
Dəmiryol nəqliyyatı inkişaf etməkdədir.  

 
          Qaraçay-Çərk əz Respublikası. 
Rusiya Federasiyasnın Şimali Qafqaz rayonunda olan Qaraçay-Çərkəz 

Respublikasının sahəsi 14.1 min km2, əhalisi 436 min nəfərdir. Respublika əvvəllər 
Stavropol diyarının tərkibində götürülürdü, yeni konstitusiyaya görə müstəqil 
götürülür.  

Böyük Qafqazın dağlarının şimal yamaclarında yerləşir. Onun cənub sərhəddi 
Baş Qafqazın Yan silsiləsi boyunca uzanır.  

Qaraçay-Çərkəz ərazisində müasir buzlaqlar var . Onun çayları dağ çaylarıdır. 
Ən böyük və əsas çayı olan Kubanın qidalanması Böyük Qafqaz yüksək dağ 
zonasının və buzlaqlarında əriyən suları ilə bağlıdır. Kuban qərb istiqamətində Azov 
dənizinə tökülür. Respublikanın digər çayları Trebda, Böyük Zelenquk və Kiçik 
Zelenquk  Kuban çayının qollarıdır. Bu çayları  üzərində onlarca hidroelektrik 
stansiyaları tikilmişdir. Burada çayların sularından suvarmada istifadə  olunur . 
Faydalı qazıntılarından kömür, qurğuşun, sink, mis, sürmə , əhəngdaşı, mərmər və s. 
çıxarılır. 

Qaraçay-Çərkəz respublikasının əhalisi çox millətlidir. Əhalisinin böyük 
hissəsini ruslar təşkil edir. (təxminən 48%) Yerli əhalidən ən çox yayılan 
qaraçaylılardır (29%), çərkəzlər isə əhalisinin 10%-ni təşkil edir. Burada digər 
xalqalrdan abazlar, naqoylar, ukraynalılar, osetinlər, yunanlar və b. yaşayırlar. 
Əhalinin orta sıxlığı hər km2-də 30.7 nəfərdir. Əhali ərazi üzrə qeyri bərabər 
paylanmışdır. Əhalinin ən sıx məskunlaşdığı ərazi onun şimal hissəsidir.Şəhər və 
kənd əhalisinin sayı təxminən bərabərdir. Respublikanın 4 şəhəri və 12 şəhər tipli 
qəsəbəsi var .Qaraçay-Çərkəz respublikası aqrar ölkəsidir. Təsrrüfatının əsas kimya 
və neft kimya , yeyinti və yüngül sənaye sahələri təşkil edir. Bununla yanaşı Qaraçay-
Çərkəz respublikasında maşınqayırma və metal emalı ( o cümlədən elekrotexnika, 



radiotexnika) tikinti materialları, agaç emalı, kömür və dağ mədən sənayesi inkişaf 
etmişdir. Onun energetikası Kuban çayının hidroenerji ehtiyatlarına əsaslanır. 
Sənayesi əsaən Çerkesk şəhərində mərkəzləşmişdir. Ən iri müəssisələri texniki rezin 
məmulatları, alçaq gərginlikli aparatlar, soyuducular istehsal edən müəssisələr kimya, 
sement, süd zavodları , mebel, ayaqqabı, tikiş fabrikləri , ət kombinatlarıdır. Əkinçilik 
və heyvandarlıq Qaraçay-Çərkəz   respublikasının kənd təsərrüfatının aparıcı 
sahələridir. Dənli bitkil ər (buğda, qarğıdalı), texniki bitkilərdən (günəbaxan, şəkər 
çuğundur) kartof, tərəvəz və yem bitkiləri əkilir. 

KubanKalauz suvarma sistemi kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol 
oynayır. Dağ rayonlarında kənd təsərrüfatının əsasənə iri buynuzlu mal-qara 
saxlanması və qoyunçuluq təşkiil edir. Bununla yanaşı burada quşçuluq və arıçılıq da 
inkişaf etmişdir. Nəqliyyatın inkişafı üçün dağlar böyük maneələr törədir. Ona  görə 
də yollar adətən çay vadiləri boyu uzanır. Nəqliyyat hövzələrindən ən inkişaf etmiş 
avtomobil nəqliyyatıdır. Dəmir yollarının uzunluğu 70 km- ə qədərdir. 

Qaraçay-Çərkəz respublikasının dağlıq olması təbiətinin füsünkar olması, 
burada turizm və istirahət zonalrının inkişafına əlverişli şərait yaradır. Teberdə və 
Dombay beynəlxalq əhəmiyyətli kurort şəhəridir.  

Qaraçay-Çərkəz resppublikasının inzibatı mərkəzi Çərkəsek şəhəridir. Burada 
20-dən çox sənaye müəssisəsi, elimi-tədqiqat institiutları fəaliyyət göstərir. 

Respublika iqtisadi əlaqələrinin tərkibinə daxil olduğu Şimali Qafqaz iqtisadi 
rayonunun respublikaları və vilayətləri il ə həyata keçirir.   

 

        Çeçen və İnquşetiya Respublikaları. 
Uzun illər Çeçn-İnquşetiya vahid muxtar respublika şəklində olmuşdur. 1992-

1993-cu illərdə əvvəlcə Çeçen, sonra isə İnquşetiya respublikaları yaradılmışdır. 
Bubyeni respublikaların ayrılıqda iqtisadi coğrafi səciyyəsinə aid heç bir ədəbiyyta 
yoxdur, statistik məlumatlar isə hələlik əldə edilməyib. İndiyə qədər yazılmış 
kitablarda isə həmin respublikalrın birgə səciyyəsi verilir. Deyilənləri nəzərə alaraq 
bu iki müstəqil respublikanın səciyyəsini birgə verməyə məcbur oluruq. 

Əsasən Terek-Kumek ovalığında Sunjenek dağətəyi düzənlikdə və Baş Qafqaz 
dağlarında yerləşir. 

Bu respublikaların bütün çayalrı Assa, Fortakqo, Martan, Valorin, Arqun, 
Xunxula dağlarından öz mənbələrini götürür. Sunja və Terek çaylarına tökülürlər. Bir 
çox çaylar çox halarda daşqınlar mövcududr. 

Düzənlikdə iqlim mülayimdir. Yayı mülayim isti olur. Orta iyul temperaturu 
20.70-24.00 olur. Yağıntıların miqdarı 440-la 600mm arasında dəyişir. Rütubət 
çatışmır düzən rayonlarında suvarmaya ehtiyac yaranır. Dağlıq hissələr 4400 metrə 
qədər yüksəlir dərin dərələrlə kəsilmişdir. Ən dərin dərəsi Arqun çayı əmələ gətiri. 



Dağətəyi rayonlar enli yarpaqlı meşələrlə, dağlıq ərazilər isə alp çəmənliklərlə 
örtülmüşdür.Meşələrin bu respublikalar üçün böyük əhəmiyyəti vardır. 

Sunjen və Terek aqrar dağlıq hissələri zəif səthi axara malikdir. Bu dağların 
ayamacları çöl bitkiləri il ə örtülmüşlər ki bununla böyük əhəmiyyəti vardır. Çeçen və 
İnquş respublikalarının ucqar şimalı geniş sahədə qumlu yarımsəhralarla örtülmüşdür. 
Bu rspublikaların ərazisində geniş münbt qara torpaqlar və subasarlar yayılmışdır ki, 
bunlarında əkinçiliyin inki şaf etdrilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 

Qədimdən çeçenlər Qrozmı və Vedenek inquşlar isə Nazran dairələrində 
yaşayırdılar. Ukraynalılar və ruslar əhalisini xeyli hissəsini təşkil edirdilər. 

Əhalisini orta sıxlığı hər km2 56.9 nəfərdir. Şimali Qafqazın sıx əhalisi olan 
respublikalarıdır. Düzənlik rayonlarında əhali daha sıxdır, iri kəndlər üstünlük təşkil 
edir. Bu respubliklarda əhalinin 45.8 %-i şəhərlərdə, 54.2%-i isə kəndlərdə yaşayır. 
İri şəhərləri aşağıdakılardır: Qroznı, Malqobek,Qudermes,Arqun, Nazrandır. 

Çeçen və İnquş respublikalarının təsərrüfat komplekslərinin əsasını neft, qaz, 
kimya və aqrar-sənaye kompleksləri təşkil edirlər. Neft-qaz kimya kompleksi aparıcı 
rola malikdir. Ümumi sənaye məhsullarının 53%-ni verir. Başlıca sərvəti neft və 
qazdır. Neft sənayesi Qroznı rayonunda hələ 1893-cü ildən başalanmışdır. Bakıdan 
sonra Qroznı Rusiyanın ikinci böyük neft rayonu hesab olunurdu. 

İri neft yataqları Qroznı ilə yanaşı Malçobekdə, Qoraqorskda, Qudermisdə 
yerləşir. Son onilliklərdə Qarabulaq , Daşqala,Aqalur kimi yeni neft yataqları 
tapılmışdır. Neft hasilatının artması neft emalı və neft kimya sənayesinin, neft 
avadanlıqlarıistehsalının inkişafına güclü təkan verdi. Qroznıda neft, Qarabulaqda 
qaz-benzin zavodları fəaliyyət göstərir. Neft-kimya Qroznıda və Qudermesdə yerləşib 
polietilen, fenol, asitelen, sintetik spirt və s. yarımfabrikatlar istehsal olunur. Neft 
sənayesi məhsullarının boyük əksəriyyəti hazırda Çeçen və İnquş respublikalarının 
xalqların tələbatınıln ödənilməsinə yönəldilib. Qroznıda güclü neft avadanlıqları 
zavodu yerləşir .  

İstilik elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. İldə 2.8 milyard kvt/saat elektrik 
enerjisi istehsal olunur. 

Bu rspublikalarda ağac emalı sənayesi, Tikinti materialları sənayesi , yüngül və 
yeyinti sənaye sahələri də inkişaf etdirilir. İldə 81 min m3 ağac materialı tədarük 
olunur. 

Müxtəlif konservlər, xüsusuilə ət-süd məhsulları, ayaqqabı mebel, trikotaj 
məmulatları istehsal olunur.  

Çeçen və İnquş respublikalarında sənaye ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi də 
güclü inkişaf etdirilib. 

Respublikada əkin yerləri 410 min ha olmuşdur. Bu əkinlərin böyük 
əksəriyyəti Terek vadisində və Çeçen Mapli düzənliyində yerləşib.Əkin yerlərinin 



yarıya qədərini dənli bitkil ər tutur, buğda qarğıdalı və çəltik əkilir. Burada geniş 
sahədə yaşıl fasol becərilir. 

Texniki bitkilərdən günəbaxan, şəkər çuğundur və tütün əkilir. Tərəvəz və 
bostan bitkilərinə xeyli torpaq sahələri ayrılır. Bağlar və üzümlüklər bütün dağ əməyi 
əraziləri tutur. 

 Quraqlıq olduqdan suvarmanın böyük əhəmiyyəti vardır. Suvarma Terek-
Kulin kanalının və onun qolları olan Naur Şelkofsk, Bruppay hesabına aparılır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edən sənaye sahələri yaradılmışdır.  
Qeyd etdik ki , 1992-ci ildən Ççen Respublikası özünü müstəqil elan etmişdir. 

Əlbəttə bu bir sıra çətinlikl ər də törədir. Lakin hələlik bu respublika öz müstəqilliyini 
saxlayır. Çeçen Resoublikasının paytaxtı Qroznı şəhəridir. Şəhərdə 400 min nəfər 
əhali yaşayır. Şəhər Bakı-Rastov və Qroznı-Həştərxan dəmir yolları üzərində əlverişli 
coğrafi mövqe tutur. Şəhərdə güclü neft qaz-kimya kompleksi formalaşıb. İri 
mədəniyyət və elm mərkəzidir. 

Qeyd etdik ki Yeni yaradılmış gənc İnquşetiya Respublikasının paytaxtı 
Nazran şəhəridir. Bu kiçik əyalət şəhəridir. Bakı Rastov Magistral dəmir və şosse 
yolları üzərində yerləşir. 

 
 
          Şimali-Osetiya Respublikası. 
Şimali Osetiya Baş Qafqaz dağlarının şimal yamaclarını Vladiqafqaz 

çökəkliyini v ə dağ ətəyi düzənliyi tutur. 
Sahəsi 84 min km2, əhalisi 664 min nəfərdir. Şimali Osetiyanın ərazisində 

dağlıq relyef üstünlük təşkil edir. 
Şimali Osetiya ərazisində Baş Qafqaz dağlarını keçən iki yol salınıb: 
1)Terek və Daryal çaylarının vadilərindən Xaç aşırımından keçən və uzunluğu 

152 km olan Hərbi Gürcüstan yolu , 2) Rok-Sxin-Qori-Tibilisi yoludur. Əvvəllər bu 
yolların sərnişin daşıması turist marşurutları üçün əhəmiyyəti böyük idi. Son illər 
cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasında olan ziddiyyətlər bu yolların əhəmiyyətini 
azaldır. Mürəkkəb relyefi Şimali Osatiyanın iqliminin dəyişkən etmişdir. Qışı 
mülayım soyuqdur. Yanvarın orta temperaturu -40-dir. Dağlarda iqlim çox sərtdir. 
Tez-tez qar uçqunları baş verir. 

Dağlarında geniş buzlaqlar vardır ki, bunlar da çayların yayda qidalanmasında 
mühüm rol oynayırlar . Çayların böyük hodroenerji əhəmiyyəti vardır. 

 Şimali Osetiyanın dağlarının bəzəyi onun məşələridir. Onun ərazisinin 25%-i 
200 min ha-ı meşələrlə örtülmüşdür. Dağlarında alp çəmənləri yayılır.  

Şimali Osetiyanın ərazisi sıx məskunlaşmışdır, bu rayonun bütün respublikaları 
içərisində birinci yeri tutur, hər km2 828 nəfər düşür. Düzənlik əraziləri çox sıx 



dağlıq ərazilər seyrək məskunlaşıb. İri şəhərləri Vladiqafqaz,Mazdok, Beslan, 
Diqora və Ardondur. Əhalisinin 53%-ni osetinlər təşkil edir. İkinci yerdə ruslar 
durur.Çoxlu digər xalaqların nümayəndələri yaşayır. 

Qeyd etdiyimiz kimi muxtar respublika şəklində 1936-cı ildə təşkil olunub. 
Şimali Osetiyanın təsərrüfat kompleksində aparıcı sahəni agır sənaye təşkil edir. 
Ümumi məhsulun 3/4  hissəsini əlvan metallurgiya, dağ mədən sənayesi və 
maşınqayırma verir. 

Yan silsilələrdən qurğuşun-sink filizləri çıxarılır, iri yataqları Sadon, Zida və 
Burobdur. Çıxarılan filiz, kanal yollarla Muzursk saflaşdırılma fabrikasına daxil 
olur. Saflaşdırılmış sink-qurğuşun filizlər Vladiqafqazın elektrosink zavodunda mis, 
sink, qurğuşun kadmey  və sulfat turşusu alınır.  

Maşınqayrıma ümumi sənaye məhsullarının 30%-ni veriri və qaz aparatları, 
elektrik lampaları , elelktrik avadanlıqları istehsal olunur. 

Respublikanın elektrik enerjisininə olan tələbatın 20-25%-ni özünün elektrik 
stansiyaları istehsal edir. Buradakı dağ çayları üzərində Tizeldon, Vladıqafqaz, 
Diqorsk SES-ləri elektrometalurgiyyanın burada inkişafına təkan vermişdir. 
Respublika özünün hidroenerji ehtiyatlarınanın cəmi 5%-ni istifadə edir. Burada 
kənardan təbii qaz verilir. 

Dağlarda ağac tədarükü və emalı aparılır. İldə 300 min m3 taxta materialı 
hazırlanır.  

Əkinçilik üçün şimal rayonları əlverişlidir. Cəmi 200 min ha əkin yeri vardır və 
əsasən qarğıdalı, buğda, şəkər çuğunduru və s. ilə tutulmuşdur. Xeyli sahələr bağlar 
, üzümlüklər və tərəvəz bitkilərilə örtülüb. Suvarma sahələri Terek çayı boyunca 
yerləşir. 

Respublika ərazisində 135 min ha otlaq və örüş vardır. Yayda mal-qara və 
qoyun keçi alp çəmənliklərində, qışda Terek-Kutsk ovalığında otarılır. Heyvandarlıq 
və bitkiçilik əsasında güclü yeyinti sənayesi yaradılmışdır. 

Şimali Osetiyanın paytaxtı Vladiqafqaz ( yaxınlara qədər Orjonikidze) 
şəhəridir. Əhalisi 3087 min nəfərdir. 1784-cü ildə Dqaudjikay osetin kəndi yerində 
Terek çayı vadisilə keçən Hərbi Gürcüstan yolunu qorumaq üçün qala kimi 
yaradılmışdır. 1803-cü ildən Terek vilayətinin mərkəzi olur. Sonralar Şimali Osetiya 
respublikasının paytaxtı elan olunur. 

Hazırda iri sənaye və mədəniyyət mərkəzidir. Şəhər çox yaraşıqlıdır və çoxlu 
turistlər cəlb edir. 

 
 


