
CƏNUBİ QAFQAZIN LANDŞAFTLARININ TƏKAMÜLÜ 

GİRİŞ 

Cənubi Qafqaz antik dövrdən başlayaraq bir çox tədqiqatçıların, səyyahların 

nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. Xüsusilə Xəzəryanı ərazinin neft-qaz yataqları, Kür-

Rion düzənliklərinin münbit torpaqları, Kolxida və Lənkəran düzənliklərinin 

subtropik bitkiləri, Kiçik Qafqazın zəngin faydalı qazıntı yataqları, bu regionda 

geniş yayılmış mineral suları (Barjomi, İsti-su və s.) Cənubi Qafqazın maraqlı 

regionlardan birinə çevirmişdir. 

Digər tərəfdən fiziki coğrafi baxımdan bir-birindən kəskin fərqlənən Cənubi 

Qafqazın ayrı-ayrı regionlarının yeni tektonik mərhələdən (oliqosendən) 

başlayaraq dəniz altından çıxması, quru sahələrin genişlənməsi, Böyük və Kiçik 

Qafqaz, Kür-Rion dağarası çökəkliyinin formalaşması haqqında məlumatların 

tələbələrə çatdırılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Oliqosen-Miosendən başlayaraq müxtəlif əsrlərdə Cənubi  Qafqazın relyefinin 

əsas elementlərinin əsası yaranmışdır. 

Cənubi Qafqazın müasir təbiəti uzun geoloji dövr ərzində formalaşmışdır. 

Buna görə ərazinin müasir təbii şəraitini öyrənmək  üçün keçmiş geoloji dövrün 

ayrı-ayrı əsrlərində mövcud olmuş təbii şəraitin bərpa olunması mühüm 

məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə aparılan işlərdən Zaqafqaziya ərazisində yeni 

tektonik mərhələnin əvvəlindən başlayaraq 30-35 milyon ərzində Cənubi Qafqazın 

relyefinin iqlim şəraitinin, torpaq örtüyünün, bitki və heyvanat aləminin 

formalaşması, inkişafı ətraflı təhlil olunacaq. Keçmiş geoloji dövrün ayrı-ayrı 

əsrlərində mövcud olmuş təbii şəraitin bərpa olunmasının başlıca məqsədi həmin 

əsrlərdə mövcud olmuş təbii şəraiti bərpa etməklə, müasir fiziki-coğrafi şəraiti 

öyrənmək və gələcəkdə Zaqafqaziyanın təbii şəraitinin hansı istiqamətdə 

formalaşması haqqında qabaqcadan fikir söyləməyə imkan verəcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazın təbii şəraiti uzun geoloji dövr 

ərzində dəfələrlə dəyişmiş və müasir təbii şəraiti formalaşmışdır. Bu dövr ərzində 

hazırda böyük yüksəkliyə malik olan Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının yerində 
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yenicə dəniz altından çıxmış alçaq tirələr və düzənliklər mövcud olmuşdur. Eyni 

zamanda quru hissələrin sahəsi də çox kiçik olmuşdur. 

Kür- Rion çökəkliyi daha genih əraziləri əhatə edərək, uzun müddət dəniz 

suları altında olmuşdur. Lakin zaman keçdikcə Böyük və Kiçik Qafqazın qalxması 

daha intensivləşmiş və bu qalxmaya Kür çökəkliyinin  kənar hissələri də 

qoşulmuşdur. Buna görə də dəniz sahələri tədricən kiçilməyə başlamış, əksinə quru 

ərazilər genişlənmiş və yüksəklik artdıqca aşınma prosesləri intensivləşmişdir. 

Nəticədə Kür çökəkliyinə külli miqdarda qazıntı materialları gətirilərək, qalın 

(5000 m-dən çox) çökmə süxurlarının toplanmasına səbəb olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazın relyefinin formalaşmağa başladığı 

ilk zamanlarda (10-15 milyon il əvvəl) Böyük və Kiçik Qafqazın çay şəbəkəsi 

ümumiqafqaz istiqamətində formalaşmışdır. Lakin sonrakı mərhələlərdə ərazinin 

intensiv qalxması nəticəsində çay şəbəkəsində ciddi dəyişilmələr getmişdir və 

əksqafqaz istiqamətli çay şəbəkəsinin formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Zaqafqaziyanın təkamülü zamanı yalnız ərazinin relyefi və çay şəbəkəsində 

deyil, həmçinin torpaq və bitki örtüyündə də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 

Xüsusilə Böyük və Kiçik Qafqazın ərazisinin qalxması ilə əlaqədar olaraq bitki və 

torpaq örtüyündə şaquli zonallıq formalaşmışdır. Ərazinin formalaşdığı oliqosen-

miosen dövründə əsasən düzənlik meşələri (dəfnə, dəfnə-albalı, çiyələk ağacı, 

maqnoliya, evkalipt, darçın ağacı və s.) mövcud olmuşdursa, sonrakı dövrlərdə 

(Sarmat, pliosen) yüksək ərazilərə məxsus ağac növləri (fısdıq, vələs, ağcaqayın, 

cökə, palıd və s.) meydana gəlmişdir. Lakin düzənlik meşələri və həmişəyaşıl ağac 

növləri Dördüncü Dövrün əvvəllərinə qədər davam etmişdir və yalnız Dördüncü 

Dövr buzlaşmaları zamanı həmişəyaşıl bitki növləri məhv olmuşdur. 

Cənubi Qafqazın (Zaqafqaziya) ərazisində ərazinin qalxması ilə əlaqədər 

olaraq heyvanat aləmində də ciddi dəyişikliklər  baş vermişdir. 

Zaqafqaziyanın landşaftlarının dinamikası fənni bir sıra digər fənlərlə çox 

yaxın əlaqələri mövcuddur. Bu baxımdan tarixi geologiya bölməsi ilə daha 

yaxındır. Belə ki, tarixi geologiya fənni bu və ya digər ərazilərin relyefinin, bitki 

örtüyünün formalaşması və inkişafını öyrənir. Elə bu məsələ ilə də Zaqafqaziyanın 
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landşaftlarının dinamikası fənni məşğul olur. Bu fənn eyni zamanda geologiya, 

Qafqazın fiziki coğrafiyası, geomorfologiya fənnləri də bu və ya digər formada 

həmin məsələlərin həlli ilə məşğuldur. 
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ZAQAFQAZİYANIN  RELYEFİ 

 

Zaqafqaziyanın müasir relyefinin formalaşmasının bünövrəsi yeni tektonik 

mərhələdən başlayaraq (oliqosendən) uzun yol keçmiş, zaman-zaman ciddi 

dəyişilmələrə məruz qalmışdır. Digər tərəfdən ərazi bütövlüklə Alp orogenik 

sistemi daxilində yerləşdiyinə görə ərazinin relyefi olduqca müxtəlifliyi ilə 

fərqlənir. Ərazidə intensiv parçalanmalara məruz qalan Böyük və Kiçik Qafqaz 

dağ silsilələri ilə yanaşı, oliqosendən başlayaraq çöküntütoplanma sahəsi kimi 

formalaşan Kür-Rion dağarası çökəkliyi formalaşmışdır. 

Ümumiyyətlə şimaldan cənuba doğru Böyük Qafqaz oroqrafik vahidi, ondan 

cənubda Zaqafqaziya dağarası çökəkliyi, vulkanizm proseslərinin geniş inkişaf 

etdiyi Kiçik Qafqaz dağ silsilələri, Lənkəran-Talış təbii vilayəti kimi iri oroqrafik 

elementlər formalaşmışdır. 

1.Böyük Qafqaz təbii vilayəti Zaqafqaziyanın şimalında yerləşərək, intensiv 

parçalanma və aşınma proseslərinin formalaşması ilə səciyyələnir. Şimal sərhəddi 

Böyük Qafqazın suayrıcı silsiləsi hüdudlaşır. Lakin Böyük Qafqazın şimal 

şərqində həmin sərhəd Sudur silsiləsi və Samur çayının dərəsi ilə hüdudlaşır. 

Böyük Qafqazın qərb sərhəddi Qarqa şəhəri ilə Soçi şəhərləri arasından keçir. 

Cənub sərhəddi qərbdən şərqə doğru Rion düzənliyinin şimalından keçərək, 

şərqdə bütövlüklə Kür çökəkliyi ilə hüdudlaşır. Şərq sərhədd isə bütövlüklə Orta 

Xəzərin qərb sahilləri ilə hüdudlaşır. 

Böyük Qafqaz fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə (yüksəkliyinə, iqliminə, 

parçalanma xüsusiyyətlərinə) görə Zaqafqaziya daxilində Qərbi və Şərqi Böyük 

Qafqaz olmaqla iki yerə ayrılır. Qərbi Böyük Qafqaz müasir buzlaqların ən çox 

formalaşması, yüksək dağ zirvələrinin burada formalaşması, intensiv parçalanması 

ilə kəskin fərqlənir. Kador, Kartali və s. silsilələri (cənubda), suayrıcı silsilə, yan 

silsilə, Qayalı silsilə, otlaq silsiləsi Qərbi Böyük Qafqazın ərazisində yerləşir. 

Zaqafqaziyanın ən yüksək zirvələri olan Elburs (5533 m), Dıxtau (5286 m), 

Kazbek (5033 m) və s. yüksəkliklər Qərbi Böyük Qafqazın üzərində yerləşir. 
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Şərqi Böyük Qafqaz Terek çayının sağ qolundan (Arqun çayı) şərqdə 

yerləşərək, eyni adlı çaydan başlayaraq Xəzər dənizinə qədər uzanır. Qərbdən 

şərqə doğru yüksəkliyi tədricən azalır. Azərbaycan ərazisi daxilində ən yüksək 

zirvə Bazardüzüdür (4466 m). Şərq hissədə isə Babadağdır (3632 m) Şərqi Böyük 

Qafqazın Azərbaycan hissəsində suayrıcı silsilə, Sudur silsiləsi, Nealdağ silsiləsi ə 

cənubda Ləngəbiz- Ələt tirəsi yerləşir. 

Zaqafqaziyanın ən iri miqyaslı oroqratik elementlərindən biri də Zaqafqaziya 

dağarası çökəklikdir. Əksqafqaz istiqamətdə uzanan Lix silsiləsi (1900 m) ilə 

Zaqafqaziya dağarası çökəklik geniş Kür çökəkliyi və Rion düzənliyinə bölünür. 

Kür çökəkliyinin relyefi əsasən hamar düzənlikdən ibarət olsa da ayrı-ayrı 

bölgələrdə Dördüncü Dövrə qədər və Dördüncü dövrdə formalaşan alçaq silsilələr 

tirələr formalaşmışdır ki, bunların ərazisində, həmçinin aşınma prosesləri də davam 

edir. 

Kür çökəkliyi öz növbəsində Yuxarı, Orta və Şərqi Kür çökəklikləri yarım 

rayonlarına ayrılır. Yuxarı Kür çökəkliyi daxilində Qori (Kartali) çökəkliyi, Kartali 

silsiləsi və çoxsaylı çay dərələri formalaşmışdır. 

Orta Kür çökəkliyinin relyefi Yuxarı Kür çökəkliyinə nisbətən daha hamardır. 

Lakin burada da şimaldan cənuba doğru Qanıx-Əyriçay vadisi, Daşyüz-Əmirvan 

silsiləsi, Acınohur çökəkliyi, Qocaşen silsiləsi, Bozdağ, Eldaroyuğu, Duzdağ, 

Qaraca silsilələri, Qaraməryam tirəsi kimi aşınma zonaları fəaliyyət göstərir. Şərqi 

Kür çökəkliyi və ya Kür-Araz düzənliyinin relyefi daha hamardır. Buranın 

relyefinin hamar olmasına səbəb isə dəniz örtüyünün bu ərazini yaxın zamanlarda 

tərk etməsidir. 

Kolxida çökəkliyi (Rion düzənliyi) Qara dənizin şərq sahilində yerləşərək, 

relyefi əsasən hamardır. Lakin bu hamar relyef düzənliyə daxil olan çayların 

gətirmə konusları vasitəsilə və həmin çayların düzənliyi kəsməsi ilə xeyli 

mürəkkəbləşmişdir. 

Kolxida düzənliyinin meyilliyi qərbdən şərqə, Qara dəniz sahilləri 

istiqamətindədir. Tədqiqatlar göstərir ki, çayların gətirdiyi qırıntı materiallarının 

hesabına hər il 5-6 m dənizin içərilərinə doğru genişlənir. 
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Cənubi Qafqazın digər iri oroqrafik elementlərindən biri də Kiçik Qafqaz təbii 

vilayətidir. Kiçik Qafqaz ərazisində vulkanizm proseslərinin geniş inkişaf 

etməsidir. Bununla əlaqədar olaraq tez-tez vulkan konuslarına, vulkan yaylalarına, 

vulkan lavalarına rast gəlinir. 

Kiçik Qafqazın ərazisində qərbdən şərqə doğru Acar-İmeriten, Trealit, 

Murquz (Kiçik Qafqazın şimal-şərqində), Şahdağ, Murovdağ, Qarabağ, Şəri Göyçə 

gölü, Naxçıvan Muxtar respublikası ətrafında isə Dərələyəz, Zəngəzur silsilələri 

yerləşir. Kiçik Qafqaz ərazisində ən iri miqyas relyef formalarından biri də 

Başkənd- Dəstəfur və Kiçik Qafqazın Cənub-Şərqində isə Domu-Tuğ çökəklikləri 

formalaşmışdır. 

Kiçik Qafqazın ərazisndə çoxsaylı vulkan konusları, karst mağaralarından 

ibarət relyef formaları geniş yayılmışdır. 
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ZAQAFQAZİYANIN (CƏNUBİ QAFQAZIN) 

GEOLOJİ QURULUŞU 

 

Cənubi Qafqazın relyefi mürəkkəb olduğu kimi, geoloji quruluşu da 

mürəkkəbdir. Ərazidə paleozoy çöküntülərindən başlayaraq Dördüncü Dövr 

çöküntüləri də daxil olmaqla geniş yayılmışdır. 

Şimalda Böyük Qafqazın geoloji quruluşunda yura, təbaşir, paleogen, neogen 

çöküntüləri və Dördüncü Dövr çöküntüləri yayılmışdır. Yura çöküntüləri əsasən 

Böyük Qafqazın yüksək silsiləsi boyu yer səthinə çıxır. Litoloji tərkibcə çökmə 

mənşəli əhəngdaşlarından, qumdaşlarından, mergellərdən, tufqumdaşlarından 

ibarətdir. Alt və orta təbaşir çöküntüləri terrigen, karbonat, vulkanogen-çökmə 

mənşəli süxurlardan ibarət olub, Böyük Qafqazın orta dağlıq qurşağında 

yayılmışdır. Böyük Qafqazın şimal-qərbindən başlayaraq Qozluçayın, pirsaat 

çaylarının yuxarı hissələrinə qədər geniş yayılmışdır. 

Paleogen çöküntüləri dəniz mənşəli terrigen və karbonatlı fasiyadan ibarətdir 

və əsasən Böyük Qafqazın Şərqində Şamaxı, Sumqayıtçayın aşağı hövzəsində daha 

geniş yayılmışdır. Neogen çöküntüləri dəniz mənşəli terrigen-karbonatlı 

çöküntülərdən ibarət olub. Böyük Qafqazın şimal-şərqində Qusar və Dəvəçi 

rayonlarının dağətəyi hissəsini, Qobustan və Abşeron yarımadası ərazilərində yer 

səthinə çıxır. 

Böyük Qafqazın şimal-qərb hissəsi (Gürcüstan ərazisi) geoloji quruluşunda 

istər yura və istərsə də təbaşir çöküntüləri əsasən əhəngdaşı süxurlarından təşkil 

olunmuşdur. Dördüncü Dövr çöküntüləri Böyük  Qafqazın dağətəyi bölgəsində 

yelpikvari formada çayların gətirmə konuslarında cəmləşmişdir. Litoloji tərkibcə 

çaqıldaşılı və çınqıllı materiallardan təşkil olunmuşdur. 

Cənubi Qafqazın Kür-Rion çökəkliyinin geoloji quruluşunda Dördüncü 

Dövrün müxtəlif təbəqələrinə aid allüvial, allüvial-prolüvial,  delüvial, delüvial-

prolüvial, göl mənşəli çöküntülər üstünlük təşkil edir. Buna baxmayaraq, Kür 

çökəkliyinin kənarlarında və müxtəlif bölgələrində Dördüncü Dövrün əvvəlindən 

binövrəsi yaranmış və bu dövrdə formalaşmış alçaq tirələr və silsilələrin ərazisində 
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Üst Pliosen çökünütüləri yer səthinə çıxır. Bu çöküntülər dəniz və kontinental 

mənşəlidir və əsasən gilli, az miqdarda isə çaqıldaşı və qumlu materiallardan 

ibarətdir. 

Rion düzənliyinin geoloji quruluşu da Kür çökəkliyinə oxşardır. Lakin burada 

yağıntılar çox düşdüyünə görə qumlu və gilli materiallar daha geniş yayılmışdır. 

Rion düzənliyinin səthində dəniz və kontinental mənşəli çöküntülər geniş 

yayılsa da 2000-2500 m dərinlikdə kristallik özülü təşkil edən metomorfik süxurlar 

yerləşir. 

Zaqafqaziya ərazisində ən mürəkkəb geoloji quruluşlu bölgə Kiçik Qafqazın 

ərazisidir. Bu bölgədə ən qədim süxurlar alt paleozoydan başlayaraq devon, 

karbon, perm, tiras çöküntülərinə qədər Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonu 

yaxınlığında, Tovuz rayonunun əsrikçayın aşağı hissəsində yer səthinə çıxır. 

Kiçik Qafqazın suayrıcı zonası və orta dağlıq ərazisində yura və az miqdarda 

təbaşir çöküntüləri dəniz və vulkan mənşəli çöküntülər yer səthinə çıxır. Çökmə 

süxurlar dəniz mənşəli əhəngdaşı, mergel, argillit, qumdaşı tərkibli çöküntülərdən 

ibarətdir. Vulkan süxurları isə turş və əsası intururiv çöküntülərdən ibarətdir. Kiçik 

Qafqazın suayrıcı zonasında həmçinin ultro əsası süxurlar da yer səthinə çıxır. 

Kiçik Qafqazın ərazisində paleogen və neogen çöküntüləri də geniş 

yayılmışdır. Bunlar məeşəcə dəniz və vulkanogen mənşəlidir. Kiçik Qafqazın 

ərazisində Dördüncü Dövr çöküntüləri də geniş yayılmışdır. Bu çöküntülər 

xüsusilə Axalkalaki, Başkənd-Dəstəfur, Domu-Tuğ çökəkliklərini qalın örtük 

şəkildə örtmüşdür. Bundan başqa həmin çöküntülər çayların gətirmə konuslarını 

örtmüşdür. Genetik tərkibcə həmin çöküntülər allüvial, allüvial-prolüvial, delüvial, 

delüvial-prolüvial, ellüvial, göl, buzlaq və s. geniş inkişaf etmişdir. 

Talış-Lənkəran təbii vilayətinin geoloji quruluşuna görə Lənkəran düzənliyinə 

və Talış dağlarına ayrılır. Lənkəran düzənliyi Dördüncü Dövr yaşlı dəniz və 

kontinental çöküntülərin növbələşməsindən ibarətdir. Genetik tərkibcə allüvial, 

allüvial-prolüvial, dəniz, delüvial mənşəli çöküntülər üstünlük təşkil edir. 

Talış dağlarının geoloji quruluşunda isə bütün ərazi dəniz və vulkanogen 

mənşəli paleogen çöküntüləri geniş yayılmışdır. Bəzən bu süxurlar bir-bir ilə 
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növbələşir. Yalnız ərazinin şimal-şərqində ensiz zolaq şəkildə neogen çöküntüləri 

iştirak edir. 

Orta Araz təbii vilayətinin dağlıq ərazisi, həmçinin paleogen yaşlı dəniz və 

vulkanik süxurlar  geniş inkişaf etmişdir. Ermənistan yaylasında isə yura, təbaşir 

və eksen yaşlı vulkanik və çökmə süxurlar yayılmışdır. 
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CƏNUBİ QAFQAZIN TORPAQ ÖRTÜYÜ 

 

Zaqafqaziyanın (Cənubi Qafqazın) torpaq örtüyü yüksəklik zonallığa tabe 

olaraq formalaşdığı kimi, həm də qərbdən şərqə doğru aridləşmə prosesinin 

güclənməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişir. 

Yüksəklik zonallığının dəyişməsi və qərbdən şərqə doğru torpaq örtüyünü 

dəyişməsi Böyük Qafqazın ərazisində daha aydın nəzərə çarpır. Belə ki, Kerç 

boğazından başlayaraq Tuapsi şəhərinə qədər karbonatlı qara torpaqlar, bütün Qara 

dənizin şimal-şərq sahili boyu Böyük Qafqazın cənub yamacında yağıntıların çox 

düşməsi ilə əlaqədar olaraq qonur, qələv meşə torpaqları üstünlük təşkil edir. 

Böyük Qafqazın bu bölgəsində, xüsusilə Rion düzənliyinin şimalında Böyük 

Qafqaza bitişik zonada qəhvəyi torpaqlar inkişaf etmişdir. Lakin Mərkəzi Böyük 

Qafqazın cənub yamacında qonur meşə torpaqları daha geniş yayılmışdır. Bu 

bölgələrdə, həmçinin, meşələrin qırılmış olduğu sahələrdə geniş talalar şəklində 

humuslu qara torpaqlar da yayılmışdır. Şərqi Böyük Qafqazın cənub-şərq 

yamacında isə qonur-qəhvəyi dağ meşə torpaqlar formalaşmışdır. Böyük Qafqazın 

meşə örtüyündən yuxarıda (2200-2800 m) yüksəklikdə bütün böyük Qafqazın 

cənub yamacında çınqıllı, bəzən tərkibində iri süxur parçaları saxlayan çınqıllı 

çəmən torpaqları yayılmışdır. Böyük Qafqazın əksər yüksək dağ qurşağında (2800-

3500 m) boyca qısa və sıx ot örtüyü altında çimli-torflu çəmən torpaqları 

formalaşmışdır. 3500-4000 m-dən yuxarıda isə nival-buzlaq landşaftları yerləşir. 

Kür- Rion dağarası çökəkliyinin torpaq örtüyü də şərqdən qərbə doğru 

yağıntıların azalması ilə əlaqədar olaraq dəyişir: Rion düzənliyində yağıntıların çox 

düşməsilə əlaqədar olaraq bataqlaşmış torpaqlar daha geniş yayılmışdır. Rion 

düzənliyinin cənubunda, xüsusilə Batumi şəhəri ətrafında yağıntının yüksək olması 

(2500 mm) burada tropik qurşağa məxsus olan qırmızı torpaq örtüyü daha geniş 

yayılmışdır. Düzənliyin kənarlarında qonur ə qələvi meşə torpaqları 

formalaşmışdır. 
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Kür və Rion düzənliklərini bir-birindən ayıran Lix silsiləsinin qərb və şərq 

ətəklərində əsasən qonur meşə torpaqları üstünlük təşkil etsə də, qərb yamacında 

qələvi qonur meşə torpaqları da müşahidə edilir. 

Geniş dağarası Kür çökəkliyinin torpaq örtüyü də, qərbdən şərqə doğru  

dəyişir. Yuxarı Kür çökəkliyində qonur meşə torpaqları daha geniş yayılmışdır. 

Lakin meşələrin qırıldığı bölgələrdə geniş dağarası çökəkliklərdə (Kartali 

çökəkliyi) və silsilələrdə (Kartali silsiləsi) qonur şabalıdı və tünd şabalıdı, bəzən də 

humuslu qara torpaqlar müşahidə edilir. 

Orta Kür çökəkliyində Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil düzənliklərində əsasən 

şabalıdı və açıq-şabalıdı torpaqlar, Ceyrançöl ərazisində dağ-şabalıdı torpaqlar, 

Ceyrançölün şərqində qismən şoranlaşmış, bozumtul-şabalıdı torpaqlar 

yayılmışdır. Gəncə-Qazax, Qarabağ düzənliklərinin Kiçik Qafqaza bitişən kənar 

hissələrində tünd-şabalıdı torpaqlar formalaşmışdır. 

Kür – Araz ovalığında boz rəngli çəmən torpaqları bütün mərkəzi Kür 

çökəkliyini örtmüşdür. Şirvan düzənliyində boz-çəmən və boz yarımsəhra 

torpaqları geniş ərazini tutur. 

Tərtər çayının aşağı axınında boz çəmən torpaqları, Kür çayının dərəsində 

ensiz zolaq şəkilində allüvial, allüvial-bataqlıq tipli torpaqlar formalaşmışdır. 

Lənkəran düzənliyinin dəniz sahili düzənliyində sarı torpaqlar, düzənliyin 

kənar və dağətəyi bölgəsində orta və kəskin qələviləşmiş sarı torpaqlar, peştəsər və 

Burovar silsilələrin yamaclarında az qalınlığa malik dağ sarı torpaqlar (zəif 

qələviləşmiş), suayrıcı zonada dağ-meşə qonur torpaqlar formalaşmışdır. 

Masallı, Cəlilabad rayonları ərazisində çəhrayı və şabalıdı torpaqlar, dəniz 

sahili zonada çəmən və bataqlıq-çəmən torpaqları yayılmışdır. Biləsuvar ərazisində 

açıq şabalıdı, bəzən boz rəngli şoranlaşma əlamətləri olan torpaqlar yayılmışdır. 

Kiçik Qafqazın ərazisində torpaqların formalaşması şaquli zonallıq üzrə 

formalaşsa da, qərbdən şərqə doğru da dəyişir. Belə ki, Kiçik Qafqazın Qara dəniz 

sahillərində, xüsusilə Acar-İmeriten və Trealit silsilələrinin dəniz sahili 

kənarlarında subtropik zonaya məxsus qırmızı torpaqlar, buranın meşə altında 

yerləşən zonasında qələvi-qonur-meşə torpaqları üstünlük təşkil edir. 
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Axalkalaki çökəkliyində qırmızı torpaqlar qonur meşə torpaqları ilə əvəz 

olunur. şərqi Kiçik Qafqazda da yüksəklik zonallığı aydın formalaşmışdır.  Burada 

meşəaltı ərazilərdə əsasən qonur meşə torpaqları inkişaf etsə də, meşələrin qırıldığı 

bölgələrdə meşədən sonra formalaşmış humuslu, bəzən karbonatlı qara torpaqlar 

geniş yayılmışdır. Kiçik Qafqazın əksər bölgələrinin 2200 m-dən 2600 m-ə qədər 

yüksəkliyində çınqıllı, iri süxur parçaları iştirak edən çınqıllı subalp çəmən 

torpaqları, yüksək dağlıq qurşaqda çimli-çimli-torflu çəmən torpaqları 

formalaşmışdır. Kiçik Qafqazın Şərqində Fizuli, Cəbrayıl, Zəngilan zonasında dağ 

bozumtul cəhrayı, şabalıdı, dağ-meşə qonur torpaqlar yayılmışdır. 

Ermənistan yaylasında açıq və tünd şabalıdı torpaqlar, dağlıq ərazilərdə 

çınqıllı və çimli-torflu torpaqlar yayılmışdır. 
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CƏNUBİ QAFQAZIN BİTKİ ÖRTÜYÜ 

 

Cənubi Qafqazın bitki örtüyünün formalaşmasında yüksəklik zonallığı ilə 

yanaşı yağıntıların paylanmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Beləki, Böyük 

Qafqazın cənub yamacının bitki örtüyünün paylanması yüksəklik zonallığı ilə 

yanaşı, qərbdə Qara dəniz sahillərindən başlayaraq şərqə doğru tədricən dəyişir. 

Kerç boğazından başlayaraq Anapa şəhərinə qədər Aralıq dənizi tipli bitkilər (tüklü 

həmişə yaşıl palıd, dəfnə, ardıç və s.) üstünlük təşkil edir. Qara dənizin şimal-

şərqində (Rion düzənliyinə bitişik zona) yağışların çoxalması ilə əlaqədar olaraq 

həmişəyaşıl bitkilərdən dəfnə, palıd, mimoza, evkalipt, bir çox həmişəyaşıl 

sarmaşıqlar daha geniş yayılmışdır. Daha şərqə doğru Mərkəzi Böyük Qafqazın 

cənub yamacının dağətəyi və alçaq dağlıq zonasında qoz, fındıq, şabalıd (Qəbələ 

zonasında), zoğal ağaclarının qarışığından ibarət olan fısdıq, vələs, palıd, 

ağcaqayın ağaclarının qarışığından ibarət meşə örtüyü formalaşmışdır. 800-1000 m 

yüksəklikdə həmin meşə örtüyü tərkibində qoz, fındıq, şabalıd, zoğal ağacları 

sıradan çıxır və fısdıq meşəsi həmin ağacları əvəz edir. Lakin daha şərqə doğru 

Böyük Qafqazın Şamaxı-Qobustan ərazisində ağac bitkiləri, xüsusilə fısdıq 

meşələri tamamilə sıradan çıxır və bu ağac növünü palıd, vələs, yemşan kimi 

ağaclar və nəhayət, Qobustanda meşə örtüyü yovşan, ağ ot, bəzən qarağan və 

efemer ot örtüyü ilə əvəz olunur. 

Böyük Qafqazın əksər bölgələrinin yüksək dağlıq qurşağında 2200-2300 m-

dən 2800 m yüksəkliyə qədər nisbətən seyrək hündür ot örtüyündən ibarət subalp 

çəmənlikləri formalaşmışdır. Tərkibində taxılkimilər, tərəçiçəklilər, efedra, 

gicitkan, yarpız, bəzən quzuqulağı, astraqal və s. ot bitkiləri yayılmışdır. 

Böyük Qafqazın yüksək dağ qurşağında (2800 m-də 3600 m yüksəkliyə 

qədər) kəklik otu, quzuqulağı, taxılkimilər və s. qısa boylu ot örtüyündən ibarət alp 

bitkiləri formalaşmışdır. 

Cənubi Qafqazın Kür-Rion çökəkliyi bitkiləri daha mürəkkəb quruluşa 

malikdir. 
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ABŞERON ƏSRİNDƏ CƏNUBİ QAFQAZIN LANDŞAFTLARININ 

TƏKAMÜLÜ 

 

Abşeron əsrində Cənubi Qafqazın ən əlamətdar hadisələrdən biri Xəzər və 

Qara dənizlərin sərhəddinin (səviyyə) aşağı düşməsi olmuşdur. Bu zaman Xəzər 

dənizinin Kür körfəzzindəki qərb sərhəddi Ağımtafa çayının mənsəbinə qədər 

davam edirdi. Bundan qabakı  Ağcagil əsrində Xəzər dənizinin qərb sərhəddi 

Tbilisi şəhərinə qədər uzanırdı. 

Abşeron əsrində Qusar maili düzənliyi ərazisinin xeyli hissəsi dəniz altından 

çıxaraq quru sahəyə çevrilir. Xəzər dənizi Abşeron əsrində həmişəlik Aral dənizi 

ilə əlaqəni itirir. 

Şamaxı və Qobustanında çox hissəsi dəniz altından çıxaraq quru sahələrə 

çevrilir. 

Abşeron əsrində Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının və Lix silsiləsinin 

yüksəkliyi artaraq  Böyük və Kiçik Qafqaz yüksək dağlıq qurşağı səviyyəsinə 

çatmışdır. Talış dağları və Lix silsilələri orta dağlıq hüduduna çatmışdır. Dağlıq 

ərazilərin intensiv qalxması parçalanma əmsalının güclənməsinə, çayların yuma və 

aşınma qabiliyyətinin artmasına səbəb olmuşdur. Kiçik Qafqazın ərazisində 

fasilələrlə Vulkan püskürməsi baş verdi. 

Abşeron əsrində Cənubi Qafqazın çay şəbəkəsində də bir sıra dəyişikliklər baş 

vermişdir. Xüsusilə Böyük və Kiçik Qafqaz çaylarının düzənliyə çıxdığı maili 

düzənlikdə çaylar öz yataqlarını tez-tez dəyişdirir. Ən iri çaylardan olan Kür çayı 

Abşeron əsrində Ceyrançöl ərazisindən axmışdır. Kiçik Qafqazın çayları Gəncə-

Qazax maili düzənliyində də bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Cənubi  Qafqazın 

qərbində yerləşən Rion düzənliyi  xeyli genişlənmişdir. 

Abşeron əsrində Cənubi Qafqazın iqlim və bitki örtüyündə də bir sıra 

dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, yüksəklik zonallığının kifayət qədər 

formalaşması müasir bitki örtüyünün əsasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Buna 

baxmayaraq Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı kəsilişlərindən aşkar edilmiş yarpaq florası 

və spor-tozcuqlar göstərir ki, Kür çökəkliyin dəniz sahili zonasında dəfnə, 
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rodadendron, həmişə yaşıl palıdxmeliqrab və s. kimi həmişəyaşıl bitkilərlə yanaşı 

külli miqdarda yarpaqtökən ağac növlərindən ağacqayın yalanqoz, qızılağac, 

dəmirqara, kor fındıq, fısdıq, şabalıd, azat, qarağac, palıd, söyüd, qoz, vələs və s. 

ağaclarının geniş yayılması göstərir ki, Abşeron əsrində alçaq və orta dağlığın 

aşağı hissələrində yarpaqtökən ağaclardan ibarət sıx meşə landşaftları 

formalaşırmışdır. Bitki örtüyü tərkibində iynəyarpaqlılardan ibarət (küknar, şam, 

taxsodium, arçan və s.) bitki örtüyünün iştirak etməsi göstərir ki, meşənin yuxarı 

sərhəddində iynəyarpaqlılarla yarpaqtökən ağacların qarışığından ibarət qarışıq 

meşə landşaftları mövcud olmuşdur. 

Ağac bitkiləri tərkibində ağ qovaq, iydə, söyüd, palıd, qarağac, nar 

bitkilərinin, xüsusilə, ağ qovağın yüksək faiz (25-30%) təşkil etməsi göstərir ki, 

dəniz sahili zonada Kür, Qabırrı, Qanıx çayları dərəsində sıx tuqay meşələri inkişaf 

etmişdir. 

Kür çökəkliyinin Abşeron çöküntüləri tərkibində subalp və alp çəmənliyinə 

məxsus ot bitkilərinin (kəklik otu, asdraqalı, cincilim və s.) iştirak etməsi göstərir 

ki, həmin bitkilər yüksək dağlıq ərazilərdən çaylar vasitəsilə düzənliyə 

gətirilmişdir. 

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisinin Abşeron çöküntülərindən aşkar edilmiş 

cənub fillərinin, gərgədan, dəvəquşu sümükləri qalıqları göstərir ki, bu əsrdə 

Cənubi Qafqazın düzənlik ərazilərində həmin heyvan növləri geniş yayılmışdır. 

Beləliklə, Cənubi Qafqazın bitki və heyvanlar aləminin təhlilindən aydın olur 

ki, Abşeron əsrində Cənubi Qafqazın düzənlik ərazilərində (Kür-Rion 

düzənliyində) Savanna landşaftları formalaşmışdır. Burada dəniz sahili zonada 

həmişə yaşıl bitkilərlə yarpaqtökən ağacların qarışığından ibarət qarışıq meşə 

landşaftı, bəzən çay dərələrində tuqay meşələrindən ibarət, bəzən isə seyrək meşə 

landşaftları hakim olmuşdur. 

Cənubi Qafqazın alçaq dağlıq və dağətəyi zonasında tək-tək həmişəyaşıl ağac 

qarışığı iştirak edən enliyarpaq ərazisində isə iynəyarpaqlı ağac növlərinin (küknar, 

şam arçan) iştirak etdiyi yarpaqtökən meşə landşaftları formalaşmışdır. 2200m-dən 

yuxarıda 3000m yüksəkliyə qədər subalp və alp çəmənliyi landşaftları 
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formalaşmışdır. Abşeron əsrində Böyük və Kiçik Qafqazın nival-buzlaq 

landşaftlarının formalaşması üçün şəraiti olmamışdır. 
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ORTA PLEYSTOSENDƏ CƏNUBİ QAFQAZIN (ZAQAFQAZİYANIN) 

LANDŞAFTLARININ TƏKAMÜLÜ. 

Erkən Pleystosenin sonunda Cənubi Qafqazda mövcud olmuş qlobal 

soyuqlaşma (buzlaşma) Orta Pleystosenin əvvəlində növbəti qlobal istiləşmə əsri 

ilə əvəz olundu. Qafqazın dağlıq ərazilərində və qitə buzlaqlarının əriməsi 

nəticəsində çaylar vasitəsilə Xəzər dənizinə gətirilən su balansı dəfələrlə  artdı. 

Bunun nəticəsində Xəzər dənizinin səviyyəsi yenidən qalxaraq, Kür çökəkliyinin 

mərkəz hissəsi dənizlə örtülmüşdür. Bu zaman xəzər dənizinin Kür körfəzi müasir 

Mingəçevir su anbarına qədər sərhəddinə qədər davam etmişdir. Buna görə də Kür 

çökəkliyinin dəniz sahili zonasında allüvial-prolüvial maili düzənlik 

formalaşmışdır. Böyük və Kiçik Qafqazdan başlanğıcını götürən çay şəbəkəsi 

həmin allüvial-prolüvial maili düzənliyi kəsərək, müstəqil xəzər dənizinə 

tökülürdü. 

Çayların gətirdiyi materialların tərkibində kobud ölçülü çöküntülərin 

miqdarının çoxalması göstərir ki, bu əsrdə Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq 

əraziləri intensiv qalxmaqda davam etmişdir. Kompleks tədqiqatlar göstərir ki, 

bütün komplek tədqiqatlar göstərir ki, bütün Dördüncü Dövr ərzində Böyük və 

Kiçik Qafqazın qalxma amplitudu 800 m-ə çatmışdır. Dağətəyi hissələrdə isə bu 

müddət ərzində qalxma ampilitidu 250-300 m-ə çatmışdır. 

Ərazinin intensiv qalxması aşınma və parçalanmanın güclənməsinə səbəb 

olmuşdur. Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı bölgələrinin, xüsusilə Daşyür-Əmirvan 

silsiləsinin ardıcıl qalxması nəticəsində bir sıra çaylar öz ilkin yatağını tərk edərək, 

əyriçay dərəcəsinə axmağa başlamışdır. 

Erkən Pleystosenin son buzlaşmasından sonra orta pleystosen istiləşməsi 

zamanı Cənubi Qafqazın bitki örtüyündə də ciddi dəyişiklik baş vermişdir. Belə ki, 

Erkən Pleystosen də meşənin yuxarı sərhəddi 1200 m yüksəklikdən keçdiyi halda, 

Orta Pleystosenin əvvəlində yaranmış istiləşmə zamanı meşənin yuxarı sərhəddi 

2300-2400 m yüksəkliyə qədər qalxmışdır. Bitki örtüyünün yuxarı sərhəddinin 

belə yüksəlməsi, həm də onun tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Erkən 

Pleystosen ərazidə üstünlük təşkil edən tozağacı, qütb söyüdü, iynəyarapaqlılar və 
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s. növlər orta Pleystosenin əvvəlində tamamilə sıradan çıxaraq enliyarpaqlı (fısdıq, 

vələs, cökə, ağacqayın, palıd, qarağac və s.) ağac növlər ilə əvəz olunur. 

Həmişəyaşıl (dəfnə, həmişəyaşıl palıd, evkalipt, mimoza və s.) və üçüncü dövrün 

relikt bitkiləri Kolxida düzənliyində və Lənkəran dağətəyi və alçaq dağlıq 

zonasında yayılmış olur. Kür düzənliyinin dənizkənarı allüvial-prolüvial 

düzənliyində tuqay və düzənlik səciyyəli bitki növləri (ağ qovaq, palıd, qarağac, 

söyüd, iydə və s.) Böyük Qafqazın dağətəyi və alçaq dağlığında (800m yüksəkliyə 

qədər) qoz, şabalıd, fısdıq, vələs, cökə, ağacqayın kimi ağac növlərindən ibarət 

meşə landşaftı alçaq və orta dağlıq qurşaqda fısdıq, cökə, palıd növlərindən ibarət 

olan meşə landşaftı yayılmışdır. Meşənin yuxarı sərhəddində tək-tək fısdıq qarışığı 

olan iynəyarpaqlılar (küknar, şam, ardıc) yayılmışdır. 2400 m-dən yuxarıda subalp 

və alp çəmənlikləri formalaşmışdır. Bitki örtüyünün belə yayılması sübut edir ki, 

Orta Pleystosen əsrində Cənubi Qafqazın müasir landşaftı qurşaqları (yüksəklik 

zonallığı) kifayət qədər formalaşmışdır.  

Orta Pleystosenin əvvəlində Cənubi Qafqazın nəinki bitki örtüyündə, 

həmçinin heyvanlar aləmində də ciddi dəyişilmələr baş verir. 

Erkən Pleystosenin sonunda mövcud olmuş buzlaşma zamanı müşahidə edilən 

heyvan növləri (mağara şiri, mağara ayısı, mağara kaftarı, canavar və s.) Orta  

Pleystosenin əvvəlində formalaşmış istiləşmə zamanı sıradan çıxır. Və onları 

müxtəlif maral növləri, cüyür, ceyran, vəhşi atlar, qulan, öyüz, dağ keçisi və s. 

heyvan növləri əvəz edir ki, Orta Pleystosen istiləşməsi zamanı Cənubi Qafqazın 

iqlimi də yüksəklik zonallığından asılı olaraq formalaşmışdır. Kolxida və Kür 

çökəkliyinin dəniz kənarı zonasında orta iyul temperatur 23-25
0
C, orta yanvar 

temperatur +2-+5
0
C olmuşdur. İllik yağıntının miqdarı dəniz kənarı düzənlikdə 

1200-1500 mm-ə çatmışdır. Dağətəyi və alçaq dağlıqda illik yağıntının miqdarı 

1500 mm-dən yüksək olmuşdur. 

Orta Pleystosenin ikinci yarısında Cənubi Qafqazın fiziki-coğrafi şəraiti əsaslı 

dəyişilmələrə məruz qalmışdır. Bitki və heyvanlar aləmi kəskin dəyişilmişdir. Kür 

çökəkliyi və Kolxida düzənliyindən aşkar edilmiş bitki növləri tərkibindən  

tərkibində tozağacı və iynəyarpaqlıların faizi yüksəlmişdir. 
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PLİOSENİN LANDŞAFTLARININ TƏKAMÜLÜ 

 

Miosendən Pliosenə keçid ərəfəsində paleocoğrafi şərait çox ciddi dəyişikliyə 

uğrayır. Bütün Cənubi Qafqaz regionu Qonşu Qara dəniz və Xəzər dənizi sahələri 

də daxil olmaqla tektonik qalxmaya cəlb olunur. Pont əsrində geniş əraziləri tutan 

Qara dəniz və Xəzər dənizi bu zaman ən fəlakətli vəziyyətə düşür. Belə ki, Böyük 

və Kiçik Qafqazın dağlıq əraziləri ilə yanaşı, onları bitişik olan alçaq dağlıq və 

dağətəyi düzənliklərin kənar hissələri ümumi qalxmada iştirak edərək dəniz 

altından çıxır. Qara dəniz, Xəzər dənizləri Pont əsrində olduğu kimi, səviyyələrinin 

kəskin aşağı düşməsilə səciyyələnir. Nəinki Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasındakı 

əlaqə, həmçinin Qara dənizlə Aralıq dənizləri arasındakı əlaqə kəsilir. Bütün 

bunların səbəbi Xəzər və Qara dənizlərinin suyunun Aralıq dənizi çökəkliyinə 

boşalması olmuşdur. Xəzər və Qara dənizlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi 

Cənubi Qafqazda quru sahələrin daha da genişlənməsinə səbəb olur. Bütün Kür 

çökəkliyi, Pion düzənliyi quru sahələrə çevrilir. Böyük Qafqazın yüksəkliyi 2400-

2500 m-ə çatır. Böyük və Kiçik Qafqazın birləşdiprən Lix silsiləsi alçaq dağlıq 

hüduduna (800 m) çatır. Talış dağlarının yüksəkliyi 1200-1400 m-ə çatır. 

Kiçik Qafqazın yüksəkliyi 2200-2400 m-ə yaxınlaşır. Dağlıq ərazilərin 

intensiv qalxması ərazilərin relyefinin intensiv parçalanmasına səbəb olur. 

Uzununa çay dərələri tamamilə öz fəaliyyətlərini dayandırır. Əksər eninə çay 

dərələri öz hövzələrini genişləndirir. 

Kür çökəkliyində geniş allüvial-prolüvial düzənlik formalaşır. Bu dövrdə 

Böyük və Kiçik dağarası Kür çökəkliyində ümumiqafqaz istiqamətində axan Kür 

çayı kifayət qədər formalaşır. 

Bitki örtüyünün tərkibinə əsasən (dəfnə, evkalipt, həmişəyaşıl palıd, sakvoya, 

darçın ağacı, radodendron, podakarp, palma, qovotu və s.) göstərmək olar ki, 

Pliosendə Cənubi Qafqazda Xəzər və Qara dənizin səviyyəsinin kəskin aşağı 

düşməsinə baxmayaraq illik yağıntılar 600-800 mm-ə qədər olmuşdur. Orta iyul 

temperatur 25-27
o
C, orta yanvar temperatur 7-11

o
C, orta illik temperatur 15-19

o
C 

olmasını güman etmək olar. Təqdim olunmuş rəqəmlərdən göründüyü kimi, orta 
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iyul temperatur müasir temperatur şəraitinə çox yaxındır. Lakin orta yanvar 

temperaturu kəskin fərqlidir. 

Pliosendə yayılmış həmişəyaşıl bitkilərin müasir analoqu Afrikanın, 

Avstraliyanın, Cənubi Amerikanın tropik və rütubətli subtropik zonalarında 

yayılmasını nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, Pont əsrinin sonu, Pliosen əsrinin 

əvvəlində Cənubi Qafqazın düzənlik və alçaq dağlıq bölgələrində tropik iqlim 

şəraitinə yaxın iqlim şəraiti hakim olmuşdur. 

Bitki örtüyü tərkibində fısdıq, vələs, ağcaqayın, palıd, ağ qovaq kimi 

yarpaqtökən ağac növlərinin üstünlük təşkil etməsi Pliosendə yüksəklik 

zonallığının kifayət qədər formalaşmasını sübut edir. Bu onu göstərir ki, artıq orta 

dağlıq qurşaq və hətta yüksək dağlıq qurşağın aşağı hissəsi formalaşmışdır. Fısdıq, 

vələs, ağcaqayın, palıd ağacları alçaq və orta dağlıq qurşaqların meşə örtüyünü 

təşkil etmişdir. 

Bitki örtüyü tərkibində iynəyarpaqlıların iştirak etməsi meşənin yuxarı 

sərhəddində həmin bitkilərin yayılmasını sübut edir. 

Pliosendə meşə örtüyünün geniş yayılması bu əsrdə Cənubi Qafqazda qonur 

meşə torpaqlarının üstünlük təşkil etməsi fikrini söyləməyə əsas verir. 

Pliosen çöküntülərindən aşkar edilmiş fil, gərgədan, zürafə, dəvəquşu 

sümükləri həmin heyvan növlərinin geniş yayılmasını göstərir. 
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OLİQOSEN-MİOSEN DÖVRÜNDƏ LANDŞAFT-İQLİM ŞƏRAİTİ 

 

Müasir təbii şəraitin ilk əlamətləri Oliqosen dövründə (37-25 milyon il əvvəl) 

meydana gəlmişdir. Bu dövrdə müasir relyefin ən iri vahidləri olan Böyük və Kiçik 

Qafqaz dağ sistemlərinin bünövrəsi yaranır, çay şəbəkəsinin və şaquli landşaft 

zonallığının əsası qoyulur və müasir bitki örtüyünün bir çox nümayəndələri əmələ 

gəlir. Bununla belə, o dövrdəki təbii şərait müasir dövrdəkindən çox fərqli 

olmuşdur. Əvvəla, Azərbaycan ərazisinin çox hissəsi – bütün Kür depressiyası, 

Şamaxı- Qobustan əyaləti, Abşeron yarımadası, Qusar- Dəvəçi maili düzənliyi, 

Talış dağlarının mərkəzi və şimal hissələri, Aşağı və Orta Araz çökəklikləri hələ 

dəniz suları altında qalırdı. 

Böyük və Kiçik Qafqaz quruları əsasən uzununa çay dərələri ilə parçalanmış 

alçaq dağlar və təpələrlə mürəkkəbləşmiş düzənlikləri xatırladır. Kür- Araz 

ovalığının mərkəzində, Talışda, Zəngəzur silsiləsinin yerində mövcud olan quru 

sahələri də əsasən düzənlik relyefə malik idilər. Oliqosen çöküntülərində tapılmış 

zəngin bitki qalıqları mövcud quru sahələrin həmişəyaşıl ağacların üstünlük təşkil 

etdiyi meşələrlə örtülü olduğunu sübut edir. Oliqosen florasının tərkibində əsas 

yeri müxtəlif həmişəyaşıl palıd növləri, dəfnə, darçın ağacı, qovotu, persiya, 

müxək ağacı, sabun ağacı, evkalipt, fikus, palma, sabal, berxemiya, sekvoya, 

bataqlıq sərvi, sərv ağacı, şam, podokarp və libosedrus ağacları tuturdu. Bu 

floranın tərkibi onun şaquli zonallıq üzrə paylandığını söyləməyə əsas verir. 

Relyefin nisbətən hündür sahələrinin əsasən iynəyarpaqlı meşələr, alçaq dağ 

yamaclarını və düzənlikləri isə enliyarpaqlı meşələr tutmuşdur. Hazırda belə 

tərkibdə meşələr Şimali Amerikanın və Cənub-Şərqi Asiyadakı subtropik 

qurşaqlarda müşahidə olunur. Bu da Oliqosen dövründə Azərbaycanın bütün 

ərazisində subtropik iqlim şəraitinin hakim olduğunu söyləməyə əsas verir. Bunu 

Oliqosen dövrünün paleoiqlim göstəriciləri də təsdiq edir. Flora tərkibinə əsasən 

müəyyənləşdirilmiş paleoiqlim göstəriciləri bu dövrdə Azərbaycan ərazisində ən 

isti ayın (avqust) temperaturunun 23-28
o
C, ən soyuq ayın (yanvarın) 

temperaturunun 10-12
o
C, orta illik temperaturunun 16-20

o
C və yağıntının 
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miqdarının 1000-1500 mm olduğunu göstərir. Oliqosen dövründə yaranmış bu 

təbii şərait demək olar ki, üst miosenin, daha dəqiq desək, sarmat əsrinin 

ortalarınadək (12 milyon il bundan əvvələdək) əsaslı dəyişikliyə uğramır. 

Erkən və Orta Miosen dövrlərində (26-13 milyon il əvvəl) yalnız dəniz 

sahəsinin qismən azalması, qurunun genişlənməsi və iqlimin müəyyən qədər 

quraqlaşmağa doğru dəyişməsi müşahidə olunur. Miosenin orta hissəsində (12-11 

milyon il əvvəl) bütün Qafqazda tektonik qalxmanın güclənməsi nəticəsində 

mövcud qurunun sahəsi xeyli genişlənir, yeni quru sahələri əmələ gəlir və ümumi 

paleocoğrafi şərait əsaslı dərəcədə genişlənir. Zaqafqaziya dağarası depressiyanın 

mərkəzində Kiçik və Böyük Qafqaz dağların birləşdirən Suram silsiləsinin 

bünövrəsi əmələ gəlir. Bunun nəticəsində Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasındakı 

əlaqə həmişəlik kəsilir. Suram qalxmasından qərbdə Rion körfəzi, şərqdə isə Kür 

körfəzi əmələ gəlir. Meotis əsrinin sonuna yaxın quru ərazilərin sərhədləri 

genişlənir, Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış, Zəngəzur dağlıq əraziləri genişlənmiş 

olsa da, Azərbaycan ərazisinin çox hissəsi, o cümlədən Qanıx-Əyriçay vadisi, 

bütün Kür çökəkliyi, Qusar- Dəvəçi maili düzənliyi, Abşeron yarımadası dəniz 

altında olmuşdur. Eyni zamanda Şamaxı-Qobustan, Talış dağlarının şimal hissəsi, 

Naxçıvan çökəkliyi hələ də dəniz suları altında qalırdı. Böyük və Kiçik Qafqazın 

şərqində alçaqdağlıq şəraiti hökm sürməkdə idi. Bu dövrün çöküntülərindən 

tapılmış bitki və heyvan qalıqları quru sahələrin zəngin flora və heyvanat aləminə 

malik olduğunu göstərir. Bitki qalıqları tərkibində ağac bitkilərinin üstünlük təşkil 

etməsini (60-70%), meşələrin daha geniş ərazi tutmasını göstərir. Ağac bitkilərinin 

50-60%-i tropik və subtropik iqlim şəraitinə məxsus olan həmişəyaşıl ağac 

növlərindən ibarətdir. Bunların içərisində Azərbaycanın və bütün Qafqazın müasir 

florasına yad olan ağac növləri üstünlük təşkil edir. Bunlardan palma, müxtəlif 

dəfnə, darçın, maqnoliya, qovotu və s. ağac növlərini göstərmək olar. Yarpaqtökən 

ağac növlərindən palıd, fısdıq, ağcaqayın, qarağac, vələs, yalanqoz, şabalıd, qovaq, 

xurma, pododendron üstünlük təşkil edir. 

Zəngin bitki qalıqlarının ekoloji təhlili Miotis əsrində aşağıdakeı hakim 

landşaft qurşaqlarının və ya tiplərinin mövcud odduğunu göstərir: enliyarpaqlı 
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həmişəyaşıl ağaclarla zəngin meşələr, Tuqay meşələri, qismət ərazilərdə isə ot 

örtüyündən ibarət olan çöl landşaftları mövcud olmuşdur. İynəyarpaqlı meşə 

landşaftları Böyük və Kiçik Qafqazın yuxarı hissələrini əhatə etmişdir. 
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SON PLEYSTOSENDƏ CƏNUBİ QAFQAZIN LANDŞATLARININ 

TƏKAMÜLÜ. 

 

Orta Pleystosenin ikinci yarısında mövcud olmuş kəskin soyuq iqlim şəraiti 

(Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində buzlaşma Son Pleystosenin 

əvvəlində (70 min ildən 12 min ilə qədər) növbəti qlobal istiləşmələrlə əvəz olunur. 

Bu istiləşmə nəticəsində dağlıq ərazilərin və  qitə buzlaqları əriyir, Xəzər dənizinə 

gətirilən (çaylar vasitəsilə) suyun miqdarı dəfələrlə artır və nəticədə Xəzər 

dənizinin səviyyəsi yenidən qalxır. Kür çökəkliyində Xəzər dənizinin qərb 

sərhəddi Yevlax şəhərinin qərbinə qədər davam edərək, Kür çökəkliyinin 

mərkəzini örtür. Xəzər dənizinin sahilində geniş allüvial, allüvial-prolüvial maili 

düzənlik formalaşır. Xəzər dənizinin şimal sərhəddi də xeyli genişlənərək, Kuma-

Manıç çökəkliyi vasitəsilə Azov dənizi ilə əlaqə yaranır. 

Cənubi Qafqazın belə istiləşməsi ərazinin torpaq və bitki örtüyünün köklü 

dəyişməsinə səbəb olur. Kür çökəkliyinin düzənlik ərazilərində orta iyul 

temperatur 23-25
0
C, orta yanvar temperatur +3+5

0
C təşkil edir. Lakin Kolxida 

düzənliyində orta yanvar temperatur +5+6
0
C-yə qədər çatır. 

Son Pleystosendə Xəzər dənizi ərazisinin genişlənməsi, Xəzərir Böyük və 

Qafqazın ətəklərinə yaxınlaşması, kandinsasiya şəraitinin əlverişli olmasına və  

yağıntıların artmasına səbəb olmuşdur. Bu zaman Kür çökəkliyinin ərazisində illik 

yağıntıların miqdarı 1200 mm-ə, Kolxida düzənliyində isə 1500-2000 mm-ə 

çatmışdır. İqlimin və yağıntıların yüksəlməsi Son Xəzər əsrində bitki örtüyünün 

ərazisinin genişlənməsi və tərkibinin müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Belə ki, Orta 

Pleystosen buzlaşması zamanı meşənin yuxarı sərhəddi 1200 m yüksəkliyə qədər 

düşmüşdürsə, Son Xəzər istiləşməsi zamanı bu sərhəd-2200 m yüksəkliyə qədər 

qalxmışdır və həm də, növ və tərkibcə kəskin dəyişmişdir. Bitki örtüyünün 

tərkibində enliyarpaqlı ağac növləri (fıstıq, vələs, palıd, ağacqayın ağaclarının faizi 

yüksəlmişdir. Dağətəyi və alçaq dağlıqda göstərilən meşə örtyü tərkibində qoz, 

şabalıd, tək-tək dəmirağacı, zoğal ağacları da iştirak etmişdir. Böyük və Kiçik 

Qafqazın 800 m-dən yuxarıda bu növ ağaclar fısdıq, vələs, cökə, palıd ağacları ilə 
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əvəz edilmişdir. Orta Pleystosenin sonunda mövcud olmuş buzlaşma zamanı geniş 

yayılmış iynəyarpaqlılar, qütb söyüdü, tozağacları və hətta cırtdan tozağacı Son 

Xəzər əsrində tamamilə sıradan çıxır. Tək-tək tozcuqlar şəkilində iynəyarpaqlılara 

(eldar şamı, küknar, ardıc) təsadüf edilir. Son Pleystosenin ortalarında (Xvalın əsri) 

Cənubi Qafqazın (Zaqafqaziyada) ərazisində başlanan növbəti soyuqlaşma əsrin 

ortasında kəskin soyuqlaşma ilə əvəz olunur və Cənubi Qafqazın dağlıq 

ərazilərində sonuncu Xvalın (Vürm buzlaşması) buzlaşması baş verir. Bu zaman 

(40 min il əvvəl) Xəzər dənizində növbəti reqressiya baş verir, Xəzər dənizinin 

səviyyəsi indikinə nisbətən 40 m aşağı düşür. Cənubi Qafqazda Xəzər dənizi 

nəinki Kür çökəkliyini tərk edir, hətta indiki səviyyəsindəndə aşağı düşür. Böyük 

və Kiçik Qafqazın əksər çayları Kür və Araz çaylarının qollarına çevrilir. 

Kompleks tədqiqatlar göstərir ki,  bütün Pleystosen tarixində Xvalın 

buzlaşması ən qısa və ən soyuq və həm də quru iqlim şəraiti ilə səciyyələnmişdir. 

Buna görə də Zaqafqaziyanın dağlıq ərazilərinin yüksəklik zonallığı tamamilə 

dəyişilməyə məruz qalır. Meşə örtüyününü yuxarı sərhəddi yenidən və sonuncu 

dəfə ən aşağı səviyyəyə enir (1000-1200m). 1200m-dən 2000 m yüksəkliyə qədər 

Subalp və alp çəmənliyi qurşağı, 2000 m-dən yuxarıda isə nival-buzlaq landşaftı 

foarmalaşır. 

 1200 m-dən aşağıda iynəyarpaqlılarla tozağacının qarışığından ibarət meşə 

örtüyü, dağətəyi və düzənlik ərazilərdə isə enliyarpaqlı ağac növləri ilə tuqay 

meşələrinin qarışığından ibarət meşə landşaftı formalaşmışdır. Yağıntıların kəskin 

aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq Kür-Araz ovalığı ərazisində ayrı-ayrı bölgələrdə 

tuqay və seyrək meşələrlə yanaşı yarımsəhra və çöl landşaftları da formalaşmışdır. 

Bütün bu kəskin soyuq iqlim şəraitinin hakim olmasına baxmayaraq, Kolxida 

və Lənkəran düzənliklərində həmişəyaşıl və relikt bitkilər mühafizə olunaraq bu 

günümüzə qədər saxlanılmışdır. Lakin, buzlaşmalar zamanı onların yayılma 

arealları daralmaya məruz qalmışdır. 
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PONT ƏSRİNDƏ ZAQAFQAZİYANIN LANDŞAFTLARININ 

TƏKAMÜLÜ (7-5,4 MLN İL) 

 

Bu dövrə aid çöküntülərin tərkibindən aşkar edilmiş bitki və fauna qalıqları 

göstərir ki, Zaqafqaziyanın quru sahələri daha da intensiv genişlənir. Dağlıq 

ərazilərin, xüsusilə Böyük və Kiçik Qafqazın yüksəkliyi alçaq və qismən orta 

dağlıq əraziləri səviyyəsinə çatır. İlk dəfə olaraq Lix silsiləsi dəniz altından çıxaraq 

quru sahəyə çevrilir və nəticədə bu bölgədə Qara dənizlə Xəzər dənizi arasındakı 

əlaqə həmişəlik itirilir. Kür çökəkliyində Xəzər körfəzi və Rion çökəkliyində şərqi 

Qara dəniz körfəzi formalaşır. Böyük Qafqazın, Şamaxı, Mərəzə zonası, şimal-şərq 

yamacda Qusar maili düzənliyi dəniz altından azad olur. Kiçik Qafqazın ərazisində 

Orta Araz çökəkliyi, Talış dağları bütövlüklə dəniz altından çıxaraq maili 

düzənliyə və alçaq dağlığa çevrilir. 

Böyük Qafqazın şimal-qərb ərazisinin çox hissəsi qalxaraq, quru sahələrə 

çevrilir. 

Əraziyinin quru sahəsinin belə genişlənməsi ümumiqafqaz istiqamətdə uzanan 

çay şəbəkəsi tədricən öz əhəmiyyətini itirir. Eninə çay dərə şəbəkəsi daha intensiv 

formalaşır və dərininə kəsimlər daha da dərinləşir. 

Kiçik Qafqazın ərazisində vulkanizm prosesləri intensivləşir, Qarabağ, 

Şahdağ ərazilərində  vulkan konusları, vulkan kraterləri, vulkanik yayla yomalaşır. 

Böyük və Kiçik Qafqazın ərazisinin intensiv qalxması aşınma proseslərinin 

şiddətlənməsinə və Kür çökəkliyinə gətirilən qırıntı materiallarının çoxalmasına 

səbəb olur. Bunu Kür çökəkliyində toplanmış materialların tərkibində iri ölçülü 

materialların üstünlük təşkil etməsi sübüt edir. 

Pont çöküntüləri tərkibinin bitki örtüyü də həmin əsrdəki  fiziki-coğrafi şəraiti 

kifayət qədər aydın əks etdirir. Şamaxı rayonunun pont çöküntülərindən toplanmış 

bitki qalıqlarının 70%-dən çoxunu ağac bitkiləri təşkil edir ki, bu da meşələrin 

daha geniş ərazi tutuduğunu göstərir. Digər tərəfdən tapılmış ağac bitkilərinin 30-

40%-i hazırda Cənub-Şərqi Asiyanın, Mərkəzi Amerikanın, Avstraliyanın tropik 

və subtropik qurşaqlarında geniş yayılmış həmişəyaşıl  bitkilər (palma, kino, 
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qovotu), maqnoliya, dəfnə, darçın ağacı, podakarp, tsuqa, sekvoya) təşkil edir. 

Oxşar tərkibə malik zəngin bitki qalıqları həmçinin Qərbi Gürcüstanın pont 

çöküntülərində müəyyən edilmişdir. Pont çöküntülərindən toplanmış bu bitki 

qalıqlarına əsasən paleoiqlimin bərpası Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın 

dağətəyi və düzənlik sahələrində yanvar ayının temperpaturun +12-14
0
C, iyul 

ayının temperaturu 25-37
0
C, orta illik temperaturun 15-20

0
C, yağıntıların 

miqdarının isə 800-900 mm-dən çox olduğunu söyləməyə əsas verir. 

İqlim şəraiti və bitki örtüyünün tərkibi ilə yanaşı, pont əsrində mövcud olmuş 

relyefi də nəzərə alsaq deyə bilərik ki, Azərbaycan ərazisində bu əsrdə mövcud 

olmuş qurunun çox hissəsi meşə altında olmuşdur. Böyük və Kiçik Qafqazın, 

Talışın və Naxçıvan ərazisinin nisbətən yüksək dağlıq sahələrində iynəyarpaqlı 

meşələr, alçaq dağlıq sahələri daxilində həmişəyaşıl bitkilər iştirak eden və əsasən 

vələs, fısdıq, palıd ağacqayın qoz, qarağac, söyüd və s. bitkilərdən ibarət meşələr, 

Kür dağarası çökəkliyinin bütün quru ərazisində isə savanna tipli meşə-çöl 

landşaftı hakim olmuşdur. Güman etmək olar ki, Naxçıvanın Araz boyu zonasında 

tuqay və düzənlik tipli meşələr, ətraf düzənliklərdə isə quru çöl landşaftları 

mövcud olmuşdur. 

Pont çöküntüləri tərkibindən (Udabno və Taribani ərazisindən) toplanmış 

heyvan qalıqları, bu əsrdə Zaqafqaziyanın ərazisi haqqında bitki örtüyünün 

məlumatlarını bir daha təsdiq edir. Udabna və Taribanidən pont çöküntülərindən 

tapılmış cənub filinin, zürafənin, gərgədanın qalıqları sübut edir ki, Zaqafqaziyanın 

düzənlik və dağətəyi zonalıqlarında savanna landşaftları hakim olmuşdur. 
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PLİOSENDƏ ZAQAFQAZİYANIN LANDŞAFT İQLİM ŞƏRAİTİ. 

 

Miosendən Pliosenə keçid ərəfəsində paleocoğrafi şəraiti ciddi dəyişikliyə 

uğrayır. Bütün Zaqafqaziya regionu, qonşu Qara və Xəzər dənizləri sahilləri də 

daxil olmaqla tektonik qalxmaya cəlb olunur. Orta Asiyanı, Şərqi Rus düzənliyini 

və Azərbaycanın Xəzər dənizi ətrafı əyalətlərini əhatə edən geniş Pont dənizi bu 

zaman böhran vəziyyəti keçirən, qurumaqda olan Aralıq dənizi çuxuruna boşalır. 

Bunu son illərdə Aralıq dənizinin şərq hissəsindən aşkar edilmiş tərkibində Pont 

dənizi faunası saxlayan çöküntü qatı, təsdiq edir. Bu proses Xəzər dənizinin 

sahəsinin kəsgin keçilməsi, Qara və Aralıq dənizləri ilə əlaqəsinin tam kəsilməsi 

ilə nəticələnmişdir. 

Erkən Pliosen əsrində (5,4-4,5 mln il) Xəzər dənizi böyük böhran vəziyyətinə 

düşür. Əsrin başlanğıcında dənizin Abşeron bəzrəğindən şimalda qalan bütün 

ərazisi quruya çevrilir. Dəniz suları yalnız Cənub Xəzər, çökəkliyində saxlanılır. 

Aşağı Volqa boyunda, Şimalı və Orta Xəzərdə cavan dəniz çöküntüləri altında 

basdırılmış çay dərələrinin dərinliyi bu əsrdə Xəzər dənizi səviyyəsinin indikindən 

500-600 m aşağı olduğunu sübut edir. Dəniz səviyyəsinin belə kəskin aşağı 

düşməsi, eyni zamanda quru sahələrində tektonik qalxmanın sürətlənməsi, dağlıq 

ərazilərin genişlənməsi və yüksəkliyinin artması, aşınma və dərininə eroziya 

prosesinin şiddətlənməsinə səbəb olur. Çay şəbəkəsi sürətlə inkişaf edir və relyefin 

parçalanma dərəcəsi artır. Kür və Araz çayları bu əsrdə Cənub Xəzər hövzəsinə 

müstəqil tökülüblər. Bütün Kür çökəkliyi, Qanıx-Əyriçay vadisi də  daxil olmaqla 

və Şamaxı-Qobustan əyaləti geniş çay şəbəkəsinə malik düzənlikləri xatırladırdır. 

Böyük Qafqaz suayrıcı zonası, Kiçik Qafqazın Şahdağ, Murovdağ, Qarabağ 

silsilələri, Zəngəzur silsiləsi ortadağlıq hüduduna qədər yüksəlir. Talış dağları 

sahəsində hələ alçaqdağlıq hökm sürür. 

Bu dövrün çöküntülərində quru heyvanlarının və  bitkilərinin qalıqları 

müəyyən olunmadığından onun landaşftı haqqında inandırıcı fikir söyləmək 

çətirdir. Lakin Qərbi Azərbaycanda (Ceyrançöldə) və Acınohur öndağlığında 

Erkən Pliosen əsrindən sonra gələn Üst Pliosen və Eopleystosen çöküntülərindən 
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tapılmış Savanna heyvanlarının (fil, gərgədan, dəvəquşu, vəhşi öküz, vəhşi at və 

s.) və həmişəyaşıl bitkilərin (dəfnə, maqnoliya, sinnamomum, darçın ağacı, qavotu, 

evkalipt, sidrağacı, dəfnə-albalı,tsuqa, tuya, sekvoya və s.) qalıqları Kür 

çökəkliyinin  geniş qərb hissəsində, Böyük və Kiçik Qafqazın, Talışın öndağlıq 

zonalarında savanna tipli meşə-çöl landşaftlarının mövcud olması fikrini söyləmək 

olar. 

Dağların yuxarı hissələrində iynəyarpaqlı, yamaclarında isə yarpaqtökən  

ağaclardan ibarət meşə landşaftları formalaşmışdır. 

Erkən Pliosenin ikinci yarısında (4,5-3,2 mln il) Zaqafqaziyanın paleocoğrafi 

şəraiti xeyli dəyişir. Xəzər dənizi öz sərhədlərini genişləndirməyə başlayır və əsrin 

sonunda Orta və Şimal Xəzərin, Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin çox hissəsini Abşeron 

yarmadasını, Cənub-Şərqi Qobustanı, Ələt və Ləngəbir tirələri su ilə örtülür, 

Göyçayadək geniş körfəz əmələ gəlir. 

Dənizin sahəsinin genişlənməsi ona tökülən çayların boğulmasına və dərinlik 

eroziyasının zəifləməsinə səbəb olmaqla yanaşı, iqlim dəyişilmələrinə və 

yağıntıların çoxalmasına səbəb olur. Erkən Pliosen ikinci yarısında qlobal istiləşmə 

baş verir. Pliosen dövrünün qlobal xarakter daşıyan iqlim ontimumu bu zaman 

yaranır. 
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