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Fizikicoğrafi rayonlaşma anlayışı və geokomplekslər 

 

Fiziki-coğrafi rayonlaşmanın təyini 

     Təbii rayonların metodiki xüsusiyyətləri və prinsipləri onun təyini ilə sıx 

əlaqədardır. Təyininə görə təbii rayonlaşma ilk öncə ümumi və xüsusiyə ayrılır. 

1) Ümumi. Ərazinin təsərrüfat istifadə edən asılı olmayaraq aparılır (elmi 
rayonlaşdırma). 
2) Xüsusi. Təbii resuslardan istifadənin elmi əsaslandırılmış şəkildə aparılması 
üçün təsərrüfat tədbirlərini nəzərə almaqla aparılır. 
     Ona görə rayonlaşma zamanı təbiətin elə oxşarlıqları və müxtəliflikləri nəzərə 

alınır ki, onlar tədqiqatda qarşıya qoyulan tətbiqi məsələni həll etməyə imkan verir. 

Ümumi kompleks rayonlaşdırma həmçinin kompleks fiziki-coğrafi rayonlaşdırma 

adlanır. Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma ilk növbədə fiziki-coğrafiyanın elmi məsələlərini 

həll etmək üçündür. Yəni ərazilərin təbii oxşarlıqlarını və müxtəlifliyni, obyektiv 

şəklini aşkar etmək və onlarla əlaqəli geosistemlərin rəng və tiplərini ayırmaqdır. Bu 

fiziki-coğrafi qanunauyğunluqların təyinini təmin edən mühim yoldur. 

Qanunauyğunluq isə istənilən elmin əsas məsələsidir. Onun həlli məsələnin təcrübi 

əhəmiyyətini kəsb edir. 

 “ İlk üfüqi qanunauyğunluq Qriqoyev Budıko, şaquli isə Humbolt ” 

     Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma istənilən fiziki-coğrafi tədqiqatın mühim və tərkib 

hissəsidir. Bir tərəfdən o ərazinin təbii şəraitinin öyrənilməsinin ilkin mərhələsinə 

daxildir. Çölə getməzdən əvvəl tədqiqatçı ədəbiyyat və ilkin material əsasında aparılır. 

Beləliklə, işçi hipoteza  yaradılır və o da çöl tədqiqatı zamanı yoxlanılır və 

dəqiqləşdirilir və məqsədəuyğunluğu təyin edilir. Başqa sözlə, fiziki-coğrafi 

rayonlaşdırma ərazi təbiətinin öyrənilməsinin yekun mərhələsidir. Həm də o, ərazinin 

oxşarlıq və müxtəlifliyinə dair biliklərin yekunudur. Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma 

vahidi eyni L-da regional fiziki-coğrafi xarakteristika vahididir. Onunla ərazi 

təbiətinin kompleks xarakteristikası verilir. Təbiidir ki, obyektiv rayonlaşdırma fiziki-

coğrafi xarakteristikaları tərtib etməni sadələşdirir. Bu da ərazi təbiəti haqqında, onun 

hissələri haqqında dəqiq məlumat almağa imkan verir. Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma 

həmçinin L. geokomplekslərinin düzgün tipologiyası üçün vacibdir. Hansı ki,                           

əsasda olmalıdır. Fiziki-coğrafi rayonlaşdırmanın böyük əhəmiyyəti var. 

Geokomplekslər bir-biri ilə təbii şəraitin ümumiliyi ilə və təbiətdən istifadə üçün təbii 
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imkanların müxtəlifliyi ilə, yəni potensialı ilə fərqlənirlər. Bununla əlaqədar olaraq 

fiziki-coğrafi rayonlaşma həm də hər biri təsərrüfatdan istifadə xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənən ərazi vahidlərinin ayrılması deməkdir. Məs: kənd təsərrüfatı sahələrinin 

yerləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən hazırlanmış normativlər vardır. Fiziki-coğrafi 

rayonlaşdırmanın tədqiqi əhəmiyyətini qiymətləndirərkən onun konkret məsələsini 

həll etməsi müəyyənləşdirir. Fiziki-coğrafi rayonlaşma təcrübə suallarına birbaşa 

cavab vermir. Ancaq tədqiqi rayonlaşmanın aparılmasına elmi əsas vermir. Sonuncu 

fikirdə fiziki-coğrafi rayonlaşma sxeminə ehtiyac olmaya da bilər. Ancaq bu halda 

yaradılan sxemi əsaslandırmaq üçün ərazinin geokomplekslərə ayrılması təbii şəraitin 

oxşar və müxtəlifliyi əsasında aparılır və fiziki-coğrafi rayonlaşdırmanın aparılmasına 

imkan verir.Bu prinsiplər eyni nizamlıqda deyildir və nisbidir. Ancaq bunlar 

rayonlaşma nəzəriyyəsi və təcrübəsi üçün mühimdir. 

Fiziki-coğrafi rayonlaşma anlayışı 

     Fiziki-coğrafi rayonlaşmanın predmeti coğrafi təbəqədir. Yəni bu təbəqədə litosfer, 

hidrosfer və biosfer qarşılıqlı əlaqədə olaraq yer səthinin kompleks təbəqəsini yaradır. 

Bu geosferlərin qarşılıqlı təsiri həlledici meyardır. Bu meyar coğrafi təbəqənin 

sərhəddini və şaquli ölçüsünü təyin edir. Coğrafi təbəqəni şaquli qalınlığı 15-16 km-

dir. Coğrafi təbəqənin tərkib hissələrinə təbii kompinentlər daxildir. Təbii komponent 

xüsusi materiya sistemidir. Onun forma və xüsusiyyətləri həmin materiya sisteminin 

başqalarıyla qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır və yer təkinin enerjisi və başqalarının 

təsirindən yaranır. Komponentlərə dağ süxurları, onların maddi tərkibi, yatım şəraiti 

və s. daxildir. Relyef, hava kütlələri və onlar məxsus xüsusiyyətlər (su, torpaq, bitkilər 

və canlı aləm daxildir). Beləliklə,  hər bir komponentə maddi vahid tərkib kimi baxılır 

və onun müxtəlif halları, forma və məzmununa görə kəsilməzdir. Coğrafi təbəqənin 

komponentlərinin xarakteri həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətdə dəyişir. Coğrafi 

təbəqədə müxtəlif səbəbdən inkişaf müxtəlif olduğundan fiziki-coğrafi rayonlar 

yaranır. Bu təbii ərazi vahidləri hər hansı bir komponentə görə müəyyən bircinsliyə 

malikdir. Təbii komponentlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olduğundan onların dəyişməsi 

fiziki-coğrafi rayonlaşmanın regional komponentlərini və ya coğrafi kompleksləri 

yaradır. Onun daxilində komponentlər kompleksdə bütövlük təşkil edir. 

Geokomplekslər tam olmayan (zonal, azonal) və tam olan (landşaft) hissələrə bölünür. 

Tam olmayan geokomplekslər zonal və azonal bircinsliklə xarakterizə edilir. 
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FCR-nın əsas prinsipləri 

 

Fiziki-coğrafi rayonlaşdırmanın əsas prinsipləri 

 

1. Obyektivlik 
2. Təbii komponentlər kompleksinin nisbi bircinsliyi 
3. Genetik vəhdət prinsipi (Bütövlük) 
4. Nəticələrin q müqayisəliyi prinsipi  
5. Ərazi ümumiliyi prinsipi 
6. Coğrafi təbəqənin diferensasiyasının universal qanunauyğunluqları prinsipi 
 

I. Obyektivlik prinsipi.  

Fiziki-coğrafi rayonlaşma zamanı bizim dərrakəmizdən asılı olmayan, həqiqətdə isə 

mövcud olan təbii obyektlərin təyin edilməsi obyektivlik prinsipi ilə aparılır. Bu 

prinsip bütün coğrafiyaçı alimlər tərəfindən qəbul edilmişdir. 

II. Təbii kompoonentlər kompleksinin nisbi bircinsliyi. 

Bu prinsipdə fiziki-coğrafi vahidlərin coğrafi rayonlaşdırma vahidlərində ayıran 

xüsusiyyətləri nəzərdə tutur.  

Fiziki-coğrafi bircinsliyə riayət etmək rayonlaşdırma zamanı ortaya çıxan 

xətaları ortadan qaldırmağın şərtlərindən biridir.  

Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma vahidlərinin sərhadlərini keçirərkən yüksək və 

aşağı dərəcəli bircinsliliklərin qarışdığı sıxılma zonası nəzərə alınır. Fiziki-coğrafi 

rayonlaşma zaamanı geokomplekslərin fiziki-coğrafi kimliyi, onların təsnifatı zamanı 

və fiziki-coğrafi rayonlaşmadakı L nəzərə alınır. Beləliklə, fiziki-coğrafi bircinslilik 

çox böyük təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Çünki onunla tətbiqi rayonlaşdırma zamanı 

ərazilərin təbii imkanları nəzərə alınır və həmin əraziləri bircinsli hissələrə bölməyə 

şərait yaradır və həmin ərazidən təcrübədə düzgün istifadə etməyə imkan verir.  

 

III. Genetik vəhdət prinsipi 

Bu pprinsip tələb edir ki, yalnız təbii şəraitin xarici oxşarlığı deyil, həm də 

yaranma mənşəyi və inkişafı nəzərə alınmalıdır. Doğrudan da mahiyyət etibarilə 

coğrafi təbəqədəki mürəkkəb hadisələri yalnız onların formalaşması və onların 

xarakterini öyrənmək mümkündür. Lakin müasir dövrdə coğrafi tədqiqatçılar arasında 

bu sahədə vahid fikir yoxdur. Yenilik prinsipini coğrafi rayonlaşmanın əsas prinsipi 

saymaq olmur. Çünki genetik prinsip bircinslilik prinsipinin daxilində öyrənilir. 

Geokompleks bircinsliliyini statistikada qeyd edilən xarici morfoloji bircinslilik kimi 
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qəbul etmək olmaz. Həm də əksinə ərazinin morfoloji oxşarlıq müxtəlifliyinə görə 

genetik rayonlaşdırma aparmaq olmaz. Beləliklə, təbii komponent komplekslərin 

bircinsliyi həmişə nisbidir və rayonlaşma vahidinin taksonomik rayonlaşmasından 

asılıdır. Bundan başqa onların genetik bütövlüyündən də asılıdır.  

 

IV. Ərazi bütövlüyü prinsipi. 

Fiziki-coğrafi rayonlaşma vahidinin ərazi bütövlüyü dedikdə rayonlaşma 

zamanı fərdi və təkrar olunmayan təbii vahidi nəzərdə tutulur.  

     Öz inkişafındakı fərdi xüsusiyyətləri zonal, azonal və yerli faktorların təsiri 

nəticəsində yerlərindən dəyişən geokompleksdir. Bu kompleks məkanda təkrarlanmır 

və müxtəlif ümumiləşmiş sistemlər yaratmır. Ancaq təbii şəraitinə görə bir qədər oxşar 

olan sistemlər bir növ cins və sinifdə fraqment şəklində birləşə bilər. Bu isə tipologiya 

vahididir. Beləliklə, ərazi ümumiliyi meyarı rayonlaşma vahidi ərazinin tipoloji 

hissələnmə vahidindən fərqləndirən ən mühim diaqnostik göstəricisidir. Rayonlaşma 

vahidinin diaqnostikasında yalnız onların ərazi bütövlüyü əlamətlərini əsas rəhbər 

tutmaq olmaz. Bu zaman onun əsas genezisi və onunla əlaqədar ərazi ayırmaları da 

nəzərə alınmalıdır. Məs: heç zaman vahid quru sahələri olmamış və tektonik 

parçalanmalarla ayrılan hər hansı arxipelaq adaları kimi yox yarısı batmış regional 

yüksək ranqlı vahid kimi qəbul etmək olar. Həmçinin böyük çay dərələrini ayıran 

sahələri də regional vahid kimi götürmək lazımdır. Əgər onların genetik cəhətdən 

müasir vəziyyətinə yaxındırsa. 

 

V. Ərazi ümumiliyi prinsipi. 

Bu prinsipi onun təyinindən irəli gələn müxtəlif məsələlərin nəznində elmi əsas 

kimi aparılan fiziki-coğrafi rayonlaşma nəticələri təbii şəraitin mühim xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaqla müqayisəlik cəhətdən düzgün olmalıdır. Hətta ən müxtəlif təbiətə 

malik olan dağlıq və düzənlik əraziləri üçün də müqayisəlik imkanı olmalıdır. Ancaq 

bu prinsipə düzgün əməl olunmazsa vahid rayonlaşma aparılmış müxtəlif miqyaslı 

xəritələr müqayisə edilə bilər və qarşıya qoyulan elmi və təcrübi məsələlərdə düzgün 

yerinə yetirilə bilər. Müqayisəlik prinsipi düzgün nəzərə alınarsa ərazinin təbiətindəki 

qanunauyğunluqlar dəqiq araşdırıla bilər. Təbiidir ki, yuxarıda göstərilən universal 

əsas yerli fiziki-coğrafi rayonlaşmanı aparmağa yararlı deyil. Ona görə yerli 

rayonlaşdırma (xüsusi rayonlaşdırma) müxtəlif prinsip və metodikaya əsaslanır və 

bəzən də emprik olaraq müxtəlif dərəcədə ardıcıllığa əsaslanır. Belə sxemlər vahid 

bütövlük yarada bilməz. Müxtəlif sxemlərin bəzən uyğun gəlməməsi onların universal 

sxemlərdən istifadənin zəif olmasıdır. İstənilən rayon və təsnifat sxemi müəyyən 

dərəcədə şərtilik daşıyır. 
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VI. Fiziki-coğrafi diferensasiyanın universal qanunauyğunluqların nəzərə 

alınması prinsipi. 

Bu prinsip nəticələrin müqayisəliyi prinsipi ilə əlaqəli olaraq fiziki-coğrafi 

rayonlaşmanın təyinindən irəli gəlir. Təbii resuslardan müxtəlif dərəcədə səmərəli 

istifadə olunması üçün elmi əsas olan fiziki-coğrafi rayonlaşma istənilən ərazidə hər 

şeydən əvvəl təbii şəraitin diferensasiyasını universal qanunauyğunluqlarını aşkar 

göstərməlidir və qanunauyğunluqların təcrübi əhəmiyyəti əks olunmalıdır. Bunun 

üçün verilən ərazinin qurudakı mövqeyi müəyyən olunmalıdır (ardıcıl olaraq ən böyük 

ranqa qədər). Bu da universal diferensasiya qanunauyğunluqlarına əsaslənmalıdır. 

Bundan sonra yerli amillər nəzərə alınmalıdır. Bu sonuncu prinsip geokomponentlərin 

ayrılmasında genetik yanaşmanı təyin edir. Yerli xüsusiyyətlər ümumi 

qanunauyğunluğun xüsusi halları kimi baxılır. 

Fiziki-coğrafi rayonlaşmanın yuxarıdakı prinsipləri tələbatdan asılı olaraq bir və 

ya bir neçə prinsipin aparıcı rolundan irəli gəlir və sistem şəklində istifadə olunur. Bu 

prinsiplərdən ən əsas və ən aparıcısı regional təbii vəhdətin obyektiv varlığını əks 

etdirəndir. Bu xüsusiyyətə görə fiziki-coğrafi rayonlaşma son nəticədə 

geokomplekslərin real varlığının ayrılmasına və onların özünəməxsus xüsusiyyətlərinə 

görə regional təsnifatda düzgün istifadə edilməlidir. Geokomplekslərin 

özünəməxsusluğu onu yaradan aparıcı amillərin müxtəlifliyindən yaranır (zonal, 

tektonik, geomorfoloji, sektorluq və s.). Bu amillərin təsir zonası üst-üstə düşə bilər. 

Ona görə əgər ranqlar eynidirsə, ancaq müxtəlif tiplidirsə, onlar ərazicə üst-üstə 

düşmür. 

     Fiziki-coğrafi rayonlaşma təbii oxşarlıqla müxtəliflik xüsusiyyətinə malik olduğu 

üçün oxşar və oxşar olmayan geokomplekslərə ayrılır. 
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Coğrafi təbəqənin differensiasiyasının universal qanunauyğunluqları 

 

Coğrafi təbəqənin diferensasiyasının ümumi qanunauyğunluğu universal 

qanunlara enlik zonallığı, tektonik diferensasiya və sektorluq daxildir. Müxtəlif 

dövrlərdə coğrafi təbəqənin antropogen diferensasiyası da universal nöqteyi nəzərdən 

rayonlaşma zamanı əvvəlcə fiziki-coğrafi diferensasiyanın təbii qanunları nəzərə 

alınmalı, sonra isə təbii şəraitin necə antropogen dəyişməsi məsələsinə baxılmalıdır. 

Üfüqi zonallığın əsasını  yerin ekliptika və öz oxu ətrafında onun oxunun ekliptika 

müstəvisinə meylliyi və öz oxu ətrafında fırlanmasıdır. Planetar, kosmik amillərə 

əsaslanan bu zonallığın əsas səbəbi günəş istiliyinin enlik üzrə qeyri bərabər 

paylanmasıdır (informasiyanın ilin fəsillərinə görə müxtəlif düşməsi və insolyasiyanın 

ilin fəsillərinə görə müxtəlif müddətli olmasıdır). Yüksək və mülayim enliklərdə üfüqi 

zonallıq əsasən yay fəslinin hidrotermik şəraitindən asılıdır. İstiliyin enlik üzrə 

paylanması atmosfer sirkulyasiyasının müxtəlif xüsusiyyətləri və hidrotermik 

nəzərdən çox fərqlənən coğrafi tiplərinin formalaşması ilə sıx əlaqədardır. Məs: arktik, 

mülayim, tropik və ekvatorial hava kütlələri (H.K.). Enlik hidrotermik müxtəliflik 

coğrafi təbəqənin diferensasiya edərək zonal komplekslərə ayırır. Məs: coğrafi qurşaq, 

zona, alt zona zonanın formalaşmasının əsas amili quru daxilində istilik və rütubət 

miqdarının planetar müxtəlifliyidir. Səth suları, torpaq, bitki və canlı aləmin 

paylanmasının fon xüsusiyyətlərini göstərən hidrotexniki müxtəlifliklə əlaqədardır. 

İstlik və rütubət müxtəlifliyi və onun nisbəti müasir çöküntü süxurlarının 

formalaşması və ekzogen geomorfoloji proselərin formalaşması da müxtəlif xarakter 

və intensivlik yaradır. Bu da onun zonallığı haqqında fikir söyləməyə imkan verir. 

Beləliklə, zonallıq mahiyyətcə bütün təbii komponentlərdə müşahidə olunur. Zona isə 

bütün komponentlərdə qanunauyğunluğun qarşılıqlı əlaqə vəhdətləridir 

(bütövlüyüdür). Yer səthini mühim zonalara ayıranda əsasən bitki örtüyü mühim rol 

oynayır. Təbii hadisələrin enlik zonal diferensasiyası XIX əsrin əvvəllərində 

məlumdur. Antik dövrün coğrafiyaçıları iqlimin istilik qurşaqlarının mövcudluğunu 

bilirdilər. Buradan da geobotaniki zonaların ayrılması ortaya çıxmışdır. Coğrafi 

zonallıq haqqında ilk böyük ümumiləşdirmə Humbolta məxsusdur (1936). Belə ki, o, 

qurşaq deyəndə təbii şəraitin bütün komponentlərinin deyil, yalnız iqlim, bitki və 

heyvanat aləmini nəzərdə tuturdu. Sonralar coğrafi təbəqənin zonal təbii 

geokomplekslərə faizi müasir fiziki-coğrafiyanın əsasını qoyan V.V. Dokuçayev 

olmuşdur (1848-1948). Sonralar ərazinin zonal diferensasiyası məsələlərini Berq 

(1913-1952), Passarqi, İsaçenko, Qriqoryev, Ryabçikov, Milkov və s. öyrənmişdir. 
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Ərazinin tektonik diferensasiyasına tektonik bərabərsizlik və onunla əlaqəli relyefin 

müxtəlifliyi daxildir. Tektonik diferensasiya yalnız ərazinin əsas geoloji və 

geomorfoloji qanunauyğunluqlarını təyin etmir, o, həm də zonal istilik və rütubətin 

təkra paylanmasını yaradır. Relyefin forma və elementləri üzrə və ərazini təşkil edən 

dağ süxurlarının petroqrafik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq olur. Buna görə ərazinin 

tektoniki, geomorfoloji müxtəlifliyi tektonogen geokomplekslərin formalaşmasını 

şərtləndirir (ölkə, əyalət, vilayət, rayon və s.) və həmçinin relyefdə geoloji quruluşun 

və başqa komponentlərini birgə xarakterizə edir. Böyük tektonogen geokomplekslər 

tektonik geomorfoloji fundamentin təsirindən müəyyən əlamətlər olan coğrafi zona və 

alt zonanın hissələrinə aid ola bilər. Bu hissələr zona və alt zonanın geomorfoloji 

variantı adlana bilər. Məs: ölkə, zona və alt zonanın geomorfoloji variantları ola bilər. 

Onlar adətən 1-ci dərəcəli geostrukturlarla əlaqədardır. Beləliklə, tektonogen 

geokomplekslərə zonallıq arası yaranmalar da aiddir. Ərazinin xarici tektonik 

diferensasiyası hər şeydən əvvəl onun geomorfoloji müxtəlifliyindən asılıdır. Məs: 

Ural dağlıq ölkəsi geomorfoloji, tektonogen kompleksdir. Semyonov Tyanşanskinin 

1915-ci ildə apardığı rayonlaşmada geoloji, geomorfoloji yanaşma çox dəqiq 

verilmişdir. Müasir dövrdə Sensov (1948) bu yanaşmanın tərəfdarıdır. 

Sektorluğun (provisiallıq, enlik-iqlim diferensasiyası) əsasını ilk növbədə 

coğrafi təbəqənin böyük tektonogen geomorfoloji müxtəlifliyi təşkil edir. Yerdə quru 

və dənizlərin paylanması bu müxtəlifliklə əlaqədardır. Həmçinin materik və okean 

arasında istilik və rütubətliyin dünya okeanı suları ilə qurunun dağ süxurlarının fiziki 

xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyindən asılıdır. 

Sektorluğun adı çəkilən bu 2 amilin bir birindən asılı olmayaraq öz təbiətlərinə 

görə müxtəlif olur. Ancaq onlar olmadıqda sektorluluq mövcud olmur. Ərazinin 

sektorlu hidrotermik müxtəlifliyi iqlim kontinentallığı dərəcəsinin müxtəlifliyi kimi 

bütün təbii komponentlərdə özünü göstərir və sektorlu geokompleksləri formalaşdırır. 

Sektorlar bir biri ilə dəniz və kontinental hava kütlələrinin rolu ilə fərqlənir. Həmçinin 

atmosfer sirkulyasiyasının mühim əlamətləri ilə, iqlim xüsusiyyəti ilə, okean-quru 

sistemində rütubət və istilik mübadiləsinin qeyri bərabər intensivliyi ilə səth sularının 

qiyməti və xarakteri ilə hər bir sektordakı zona xarakteri və variantları ilə və bir sıra 

ekzogen, geomorfoloji proseslərin xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Sektorlara nümunə 

olaraq Hindistan və Avstraliyanın kontinental sahələrini və Sakit okean sektorlarını 

göstərmək olar. Zonallıq kimi sektorluq da əsas təzahürünü bitkiliyin paylanmasında 

göstərir. Məs: kontinental qruplaşmaların üstünlüyü və ya zəifliyinin təzahürü. 

Nümunə olaraq Asiyanın kontinental sektoru daxilində tundra, tayqa, meşə-çöl və 

yarım səhraları göstərmək olar. Sektor vahidlərinin adları özündə onların materik 

əhatəsindəki sahilləri yuyan dənizlərə nisbətini əks etdirir. Sektorluq ilk dəfə heç bir 
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nəzəri əsaslanma olmadan yerin quru hissəsini fiziki-coğrafi rayonlara ayıran A. 

Geberson tərəfindən verilmışdir (1905). 1921-ci ildə Kamero sektorluğu xüsusi 

bioiqlim qanunauyğunluğu kimi qeyd edərək materikdə hər bir enlikdə 3 meridian 

kəsiyində 2 okean və 1 kontinental sektor ayrılmasını vacib saymışdır. Gerasimov 

yerin torpaq örtüyünün diferensasiyasının sektorluğuna mühim əhəmiyyət vermişdir 

(1945). Bu müəllif göstərilən qanunauyğunluğu provinsiallıq və fasiyalı kimi istifadə 

edir. Fiziki-coğrafi rayonlaşma məqsədi ilə sektorluq ideyası A.İ. Yanpatinin 

tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və inkişaf etmişdir. Qurunun zonal tipoloji paylanması isə 

Riabçikov və Lukaşova tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Zonal və sektorlu hidrotexniki 

və tektoniki bərabərsizliklər müəyyən ölçüdə istənilən təbii komponentin xarakterində 

özünü göstərir. Hər bir komponentdə iqlimsal (zonal və sektorlu) və tektonogen 

xüsusiyyətlər ayırmaq olar. Məs:  bitki örtüyünün zonal xüsusiyyətləri onun zonal 

tiplərinin (tundra, tayqa, çöl) və alt tiplərində (şimalda, ortada, cənubda) 

komponentlərdə tektonogen xüsusiyyətlər isə onların petroqrafik variantlarında rast 

gəlinir. Bitki örtüyünün sektorluq xüsusiyyəti bitkiliyin zonal tipinin enlik-iqlim 

variantında özünü göstərir. Enlik zonallığı və sektorluq hidrotexniki və tektonogen, 

geoloji, geomorfoloji müxtəlifliklər tam olmayan geokomplekslər yaradır. Bu 

amillərin birgə təsirindən isə tam və ya L geokompleksləri yaradır. Onlarda təbii 

komponentlər bir birinə bircinsliyinə görə çox yaxşıdırlar. 

Qurunun təbii şəraitinin diferensasiyasının əsas tipləri 

Məlumdur ki, sektorluğa hər yerdə rast gəlinməsinə baxmayaraq ondan yüksək 

dərəcəli olan zonallıq və tektonogen diferensasiya kimi qanunauyğunluq yaratmır. 

Sektor genetik cəhətdən materik diferensasiyası ilə bağlıdır. Çünki sektorluğun varlığı 

coğrafi təbəqənin materik çıxıntısına və okean çökəkliyinə bölünür. Ona görə də bir 

sıra alimlər sektorluğu tektonogen diferensasiya ilə birləşdirirlər. Zonanın 

yaranmasında sektorluluq xüsusi rol oynayır. Enlik və regional sektorluluq zonanın 

coğrafi təbəqənin müxtəlif diferensasiya tipinə aid edilməsi (zonallıq, azonallıq) və 

rayonlaşma zamanı ayrıca nəzərə alınması müəyyən çətinliklər yaradır. Onların 

ayrılmasının yeganə meyarı dəniz hava kütlələrinin ərazi iqliminin formalaşmasındakı 

roludur. Bu meyar Fatkin tərəfindən verilmişdir. Ancaq həmişə bu meyar özünü 

doğrultmur. Çünki bəzi zonaların formalaşmasında əsas rol okean və dənizlərdə 

formalaşan istilik və soyuğun payına düşür. Məs: Avrasiya və Şimali Amerikanın 

tundra zonasının yaranması Şimal buzlu okeanı təsirindən yayda aşağı temperatur və 

güclü küləklərin və s. yaranmasıdır. Fiziki-coğrafi rayonlaşmada enlik və sektorluq 

zonallığın ayrılıqda öyrənilməsinin mühim əhəmiyyəti yoxdur. Beləliklə, sektorluq 

müxtəlifliyi rayonlaşma zamanı təbii şəraitin yalnız tektonogen və zonal müxtəlifliyi 

nəzərə alınmır. Buna görə fiziki-coğrafi rayonlaşma zamanı coğrafi təbəqənin 2 tipinin 
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ayrılması üçün (zonallıq və azonallıq) yalnız bir yol qalır. O da hər 2 tip arasında 

sektorluluğun ayrılmasıdır. Zonallığa coğrafi qurşaq daxilində zonanın yaranmasını 

şərtləndirən hidrotermik müxtəliflik aiddir. Bu müxtəliflik azonal geokomplekslərin 

ayrılması zamanı nəzərə alınır və özündə tektonogen və sektorluluq əks etdirir. Fiziki-

coğrafi diferensasiyanın əsas tipləri olan zonal və azonallığa aiddir. Həmçinin bu fikir 

coğrafi qurşaq daxilində zamanın formalaşmasını şərtləndirir. Həm də ərazinin zonal 

müxtəlifliyinə görə fiziki-coğrafi diferensasiyada zona geokomplekslərinin 

ayrılmasına təminat verir. Məs: Şimali Amerikanın orta hissəsində zonanın 

formalaşmasında aparıcı amili kimi mülayim və subtropik qurşaqda rütubətin şərqdən 

qərbə dəyişməsi buna sübutdur. Ona görə burada formalaşan meridianal zonal 

geokomplekslər ərazinin sektor müxtəlifliyinin mövcud olmasını təsdiq edir. 

Azonallıq enlik zonal geokomplekslərin sektorlu diferensasiyasına əsaslanır. 

Həmçinin o, iqlim kontinentallığının müxtəlifliyi ilə xüsusi sektor variantları yaradır. 

Bu müxtəliflik bir çox amillərlə bağlıdır. Fiziki-coğrafi diferensasiyanın əsas tipi olan 

zonallıq və azonallıq daxilində dağ relyefinin təsiri ilə barier yüksəklik qurşaqlığının 

əsasını temperaturun yüksəkliyə doğru dəyişməsi təşkil edir. Bunun səbəbi yer 

səthinin uzun dalğalı şüalanması, günəş radiasiyası şüalanması axımına nisbətən 

sürətli yaranır. Dağ yamaclarından zirvəyə qalxdıqca temperatur aşağı düşür, rütubət 

isə müəyyən hündürlüyə qədər artır. Nəticədə istilik və rütubətin dəyişməsi ilə 

yüksəklik qurşaqları yaranır ki, buna da bioiqlim geokompleksləri olan qurşaq və alt 

qurşaqlar deyilir. Şaquli qurşaqlıq əvvəlcə xarici görünüşdə bitkilərin hündürlüyə görə 

növlərində təzahür edir və çox hallarda dağlarda zona tipi və alt tipin dağ analoqunu 

yaradır. Bu hündürlük qurşaq və alt qurşağın adında özünü göstərir. Məs: tayqa, çöl, 

səhra və s. 

Dağlıq ərazilərdə zonallıq məsələsi mübahisəlidir. Zonallıq düzənliklərə və 

hündürlüklərə aiddir. Dağlıq ərazilərdə zona sərhəddi keçirilmir və xəritədə dağlıq 

ərazi azonal L kimi göstərilir (Berq, 1952).  

Baryer yüksəklik qurşağının şaquli sırasının öyrənilməsi göstərir ki, dağlıq 

ölkələrin müxtəlif hissələrində və müxtəlif dağlıq ölkələrdə onun xarakterləri dağlıq 

ərazilərin zonal və sektorluq vəziyyətindən asılıdır. Dağlarda zonal hidrotermik 

müxtəlifliyin təsirindən barik yüksəklik qurşaqları strukturunun zonal tipi formalaşır 

(Prokayev, 1962). Onların sistematik kateqoriyası qurunun zonal parçalanması ilə 

əlaqədardır. Yəni coğrafi qurşaq, zona və alt zona. Qurşaqlara baryer hündürlük 

qurşaqlarının zonal sinifləri uyğun gəlir. Zonaya onun zonal növü, alt zonaya qurşağın 

zonal alt növü uyğun gəlir. Dağlıq ərazilərin fiziki-coğrafi rayonlaşması zamanı 

qurşaqlığın zonal növləri maraq yaradır. Onlara aşağıdakı ümumi əlamətlərlə 

xarakterizə edilən baryer yüksəklik qurşağının sırası aiddir:  
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1) Baryer yüksəklik qurşağı sırası aid olduğu qurşağın zonal növünə, həm də üfüqi 
zonaya uyğun ayrılır. 
2) Dağlıq ərazilərdə nisbətən eyni geomorfoloji və sektorluq şəraitində qurşaqlığın 
hər bir zonal növünə eyni miqdarda baryer hündürlük qurşaqları düşür. Məs: Ural 
dağlarının qütb ətrafında dağ ətəyində tundra zonasının yalnız 2 qurşağı var: 1. dağ 
tundra ; 2. çılpaq tundra. 
3) Nə qədər ki baryer yüksəklik qurşaqlarının mütləq yüksəklikləri dağlıq ərazilərin 
zona sistemindəki vəziyyətindən asılıdır, qurşaqlığın hər bir zonal növünə müəyyən 
mütləq hündürlük uyğun gəlir. Məs: Qütb Uralında dağ tundranın sərhəddi 200 m-dən 
başlayırsa, Cənubi Uralda bu sərhəd 1250 m-dən başlayır.  
4) Baryer yüksəklik qurşaqlığının bu və ya digər qurşağına daxil olan qurşaqlar üçün 
bir sıra keyfiyyət xüsusiyyətləri xarakterikdir. Məs: Şimali Uralda baryer şibyə tipi və 
dağ tundra meşələrinin kolluq tipi üstünlük təşkil etdiyi halda Cənubi Uralın şimal 
hissəsində bu meşələrin müxtəlif otlu tipi üstünlük təşkil edir. Qurşaqlığın zonal 
əlamətləri Uralın yuxarı hissəsində bir qədər dəqiq nəzərə çarpır. Ümumi halda 
dağlarda planetar, enlik və sektorlu hidrotermik müxtəlifliyin təsirindən baryer 
hündürlük qurşaqlarının zonal tipləri diferensasiyaya uğrayır. Onların hər biri yalnız 
şaquli qurşaq sırasındakı horizontal zonalarla deyil, həm də qurşaqların mümkün 
miqdarından və həmin qurşağın xarakterindən asılıdır. 

Beləliklə, dağlarda zonallıq yox olmur və şaquli qurşaqlıqla əvəz olunmur. 
Ancaq onların strukturunda və digər xüsusiyyətlərində özünü göstərir. Dağlarda və 
dağ ətəyində təbii zona və alt zonanın sərhəddi qurşağın zonal növü üzrə paylanması 
əsasında müəyyən edilir.Qurşaqlığın azonallıq əlaməti onun geomorfoloji və 
hündürlük sektorunun tipində özünü göstərir. Qurşaqlığın geomorfoloji tipinə dağlarda 
müəyyən hündürlükdə yerləşən və müəyyən geomorfoloji quruluşa malik olan şaquli 
qurşaqlıq sırası daxildir. Bu tiplər arasında və bu qurşaqlığın zonal tipləri arasında 
müxtəlif zonalı təsnifat kateqoriyası ayrılır: sinif, növ, alt növ. Buna əsasən 
yüksək,orta hündürlüklü və alçaq dağlar kimi qurşaqlığın geomorfoloji sinifləri ayrılır. 
Bu siniflər də öz növbəsində qırışıq dağlara və yenidən aktivləşmiş qırışıq-faylı 
yüksək qurşaqlara ayrılır (plato formasının zəif parçalanmış səthləri). Yüksəklik 
qurşağının geomorfoloji tipi zona arası xarakter daşıyır. Yəni hər hansı bir tip dağlıq 
ölkənin bir neçə zonal vilayətində rast gələ bilər. Bu qurşaqlıq tipləri bir biri ilə əsasən 
qurşaqlığın şaquli sırasının bütövlüyü ilə və həmçinin dik yamacların və onların 
parçalanma dərəcəsi ilə fərqlənir. Qurşaqlığın baryer sektor tipinə şaquli qurşaqlıq 
sırası da daxildir. O, iqlimin müxtəlif dərəcəli kontinentllığı ilə xarakterizə olunur. 
Həmçinin o, dağlıq ölkələrin makro yamaclarının sektor vəziyyətinin qeyri bərabərliyi, 
həm də istilik və rütubətliyin baryer üzrə paylanması ilə əlaqədardır. Qurşaqlığın 
baryer müxtəlifliyini nəzərə almaq üçün alt sektor daxilində qurşaqlığın alt növü də 
ayrılır. Qurşaqlığın geomorfoloji tipi kimi baryer sektor tipi zona arası yaranmalar 
olduğuna görə o, bir neçə zona daxilində ayrıla bilər. Qurşaqlığın baryer sektor və 
baryer tipi bir biri ilə eyni adlı qurşaqların xarakteri ilə fərqlənir. Təbii şəraitin 
diferensasiyasının əsas tipləri sistemdə baryer yüksəklik qurşaqlığı sektorluq kimi eyni 
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mövqeyə malikdir. Fiziki-coğrafi rayonlaşma zamanı qurşaqlığın zonallıqla genetik 
əlaqədə olan əlamətləri nəzərə alına bilər. Qurşaqlığın dağlıq ölkə relyefi və 
sektorluğu ilə yaranan xüsusiyyətləri fiziki-coğrafi rayonlaşma zamanı azonal 
geokompleks kimi nəzərə alınır. Qurşaqlığın yaranmasının birinci səbəbi tektonik 
amillərdir. Yer səthində zonallıq olmasa da qurşaqlıq daim olacaqdırr. Təbii şəraitin 
diferensasiyası zonal və azonal tipinə adətən görünüş etibarilə nizamlı zonal və azonal 
geokomplekslər aiddir. Beləliklə, zonallıq dedikdə təbii şəraitin enlik, zonallıq, 
sektorluq və baryer diferensasiyası nəzərdə tutulur. Bu da zonal geokompleksləri 
formalaşdıran əsas səbəbdir. Azonallıq özündə ərazinin tektonik geomorfooji 
xüsusiyyətini və onunla genetik əlaqəni zonallıqların zona və alt zona variantlarını 
özündə əks etdirir. Zonallıq və azonallıq planetar tipli fiziki-coğrafi rayonlaşma 
diferensasiyasının ən ümumisidir. Geokomplekslərin geoloji-geomorfoloji amillərin 
təsirindən formalaşması zamanı ona bircinsli zonal fonda yaranan azonallıq kimi yox, 
L diferensasiyası kimi baxılır. Başqa sözlə, ərazinin zonal bircinsliyi zamanı azonal 
diferensasiya yerli amillərin fəaliyyətindən formalaşan L diferensasiyasına keçir. 
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Mühazirə 4 

Fiziki-coğrafi rayonlaşma metodları 

 

Riyazi metodlardan istifadə etməklə rayonlaşdırma. Fiziki-coğrafi 

komplekslərin hər bir komponenti barədə məlumatlar müxtəlif üsullarla toplanılır. 

Onların bir hissəsi cihazlarla ölçülür, bir hissəsinin fotoşəkilləri çəkilir və bir 

hissəsinin isə əlamətləri sözlə qeyd edilir. Göstərilən bütün hallarda təbii 

komponentlər barədə informasiyalar ilkin ölçmələrdən sonra coğrafi və riyazi 

yoxlamalardan keçir. Təbii komponentlərin informasiyaları həm zaman, həm də 

məkan daxilində toplanılır. Zaman informasiyaları müxtəlif vaxtlarda seçilmiş 

məntəqədə cihaz və ya müşahidəçi tərəfindən toplanılır. Məkan informasiyaları isə çöl 

tədqiqatı zamanı və ya aero və kosmik cihazlarla fotoşəkillərinçəkilməsi yolu ilə 

toplanır. Zaman informasiyaları müntəzəm müşahidə məntəqələrində cihazla 

toplanaraq sutka ərzində hər bir saniyədə qeydə alınan göstəricilər cihazlarda 

xronoqraf  şəklində toplanılır. Sonra bu xronoqraf üzərində sutka üçün ekstremal 

qiymətlər hesablanır. Bu göstəricilər əsasında sutka, aylıq, orta illik, orta çox illik 

gösrəricilər hesablanır və beləliklə, hər il məlumatlar toplanaraq xüsusi sorğu 

kitabında qeydə alınır. Məkan informasiyaları isə ildə 1 və ya 2 (yayda və qışda) və 

bəzən 4 (bütün fəsillərdə) dəfə toplanılır. Yerüstü tədqiqat zamanı məkan 

informasiyaları tədqiqatçının görə bildiyi sahə üzrə toplanır və bu materiallar ərazinin 

topoqrafik xəritəsinə əsasən sxemləşdirilir. Çöl tədqiqatında həmçinin komponentlərə 

dair nümunə materialları da toplanır. Məs: bitki üçün herbari, torpaq örtüyü üçün 

torpaq kəsiminin horizontalları barədə məlumat, su hövzələri üçün suyun temperaturu, 

həcmi, tərkibi və digər fiziki-coğrafi məlumatlar götürülür. Ərazinin komponentləri 

barədə məlumatları tam toplamaq üçün tədqiq olunan sahənin aerokosmik 

şəkillərindən istifadə olunur. Hər iki halda həm zaman, həm də məkan informasiyaları 

100 ilə və ya 100 ildən çox sıra çərçıivəsində riyazi paylanma qanunauyğunluqlarına 

tabe olub olmaması yoxlanılır. Əgər ölçülmüş və təyin edilmiş gösəricilər sırası 
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rəqəmlə ifadə edilərək normal paylanma xüsusiyyəti təyin ediləndə göstəricilərin 

intervallar üzrə paylanma miqdarı bir birinə yaxın olarsa bu zaman verilən sırada 

bütün riyazi göstəriciləri hesablamaq mümkündür. Verilmiş sıranın tezlikləri əsasında 

bu qrafik tərtib edilib və Qausun normal paylanma funksiyası ilə hesablanır. Normal 

paylanmanın verilən sırada doğru olub olmaması üçün həmin sıranın bütün 

göstəricilərinin etibarlılıq faizi hesablanır. Bu faizlər 90, 95, 99 ola bilər. Bunların 

hesablanması tədqiq olunan sahədə tələb olunan dəqiqlikdən asılıdır. Adətən coğrafi 

tədqiqatlarda 90 və 95 %-li dəqiqlik tələb olunur. Normal paylanmanın verilən sırada 

aşağıdakı göstəriciləri hesablanır. 

1. Orta qiymət: 

2. Orta kvadratik meyletmə: 

3. Variasiya əmsalı: 

4. Ekses: 

5. Assimmetriya: 

Təbii komponentlərin göstəriciləri həmişə kəskin sıçrayışlı xarakterdə olur. 

Yəni onların sıra variasiyası istənilən  zaman böyüyüb kiçilə bilər. Təbii göstəricilərin 

sıra dəyişkənliyi həm yer səthindəki təbii amillərdən, həm də kosmik amillərdən 

asılıdır. Məs: əgər günəşin aktivliyi müəyyən miqdarda artırsa, bu zaman təbii 

komponentlər göstəricilərində də kəskin dəyişiklik təzahür edir (quraqlıq, daşqınlar, 

yanğınlar, güclü yağışlar, buzlaşma dövrlərinin növbələşməsi). Belə hallarda coğrafi 

baş çoxluğun qiymətlənməsi puasson paylanması ilə ifadə edilir. Bu paylanma adətən 

disket ekstremal göstəricilərə tətbiq edilir. Baş çoxluğu qiymətləndirdikdən sonra 

coğrafi komponentlərin hər birinə aid elmi informasiya hesablanır (sutkalıq, aylıq, 

illik, çoxillik). Variasiya əmsalları, assimmetriya və ekses əmsalları, təkrarlanma 

tezlikləri və s. Elmi coğrafi informasiyaların hesablanması zamanı müxtəlif etibarlılıq 

meyarlarından istifadə olunur.  

 



Etibarlılıq   normal  paylanmanın  veril

göstərir .Belə meyarlardan biri  student meyarıdır.

 

 

 

Burada    S 1və  S2dispersiyalardır  .Dispersiya  kvadratik   meyletm

 

 

 

R   isə  korrelyasiya  əmsalıdır.Korrelyasiya  bir  sıra v

hesablana bilər .Bir sıra üçün                          korrelyasiya   zamanlı  korrelyasiya 

zamanlı  korrelyasiya 2 sıra üçün  hesablanmı

sıra  üçün  hesablanmış  korrelyasiya  çoxluq  korrelyasiyasıdır .

                                                                                                                                                  

            

Yuxarıdakı  düstur  çoxluq  korrelyasiyaları  düsturudur .                                                             

Ərazinin  kvadrat metodu  il

kvadratda  kontur  göstəricisi   növl

Riyazi metodla rayonlaşdırma zamanı  

edilir və  korrelyasiya  amillə

çox  kompleks  göstəricilər  aras

aşağıdakı qrafikdə verilib:I(+r) II(

y                                                         y

 

 

                                   x                                                            x
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Etibarlılıq   normal  paylanmanın  verilən sırada  dəyişk

meyarlardan biri  student meyarıdır. 

dispersiyalardır  .Dispersiya  kvadratik   meyletm

msalıdır.Korrelyasiya  bir  sıra və  ya bir neç

r .Bir sıra üçün                          korrelyasiya   zamanlı  korrelyasiya 

zamanlı  korrelyasiya 2 sıra üçün  hesablanmış  cüt  korrelyasiya     3 ve  daha  çox  

  korrelyasiya  çoxluq  korrelyasiyasıdır . 

                                                                                                                             

                                                                                                                        

ıdakı  düstur  çoxluq  korrelyasiyaları  düsturudur .                                                             

razinin  kvadrat metodu  ilə bircisliyi  əsasında  rayonlaşma  aparmaq  üçün  hır 1 

ricisi   növlərinin  sahəsi  hesablanır.  

şdırma zamanı  əlaqələrin  zaman və məkan formaları  t

əri ilə müəyyən  edilir .Korrelyasiya  metodu il

r  arasənda   əlaqə  formalarə  müəyyən edilir .B

verilib:I(+r) II(-r)  III(r=D) 

y                                                         y 

x                                                            x 
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yişkənlik  səviyyəsini  

dispersiyalardır  .Dispersiya  kvadratik   meyletmənin  kvadratıdır:  

ya bir neçə sıralar üçün 

r .Bir sıra üçün                          korrelyasiya   zamanlı  korrelyasiya 

  cüt  korrelyasiya     3 ve  daha  çox  

                                                                                                                                       

                                                                                                            

ıdakı  düstur  çoxluq  korrelyasiyaları  düsturudur .                                                             

ma  aparmaq  üçün  hır 1 

kan formaları  təhli 

n  edilir .Korrelyasiya  metodu ilə  2və daha 

n edilir .Bu formalar 



 

  y 

 

 

 

                                    x 

 

rxy – (-1) və (+1) arasında qiym

Koorelyasiya  təhlilind

riqrasiya   ilə müəyyən edilir.Düzx

aşağıdakı kimi  ifadə edilir  . Bu  dqsturda   +b   düzx

yuxarıdan vüə  aşağıdan  k

şəkildəki  α   bucağının tg –i  il

Əlaqə formaları  əyrixətli olanda  onu  polinominal

                                     

 

 

 

 

                                   

 

               Y=bo+b1x
2
+b1x

3
+...+b

Bu  tənliyin həqiqi  forması  t

yolu ilə tapılır. Hər  dəfə  

emprik  və nəzəri  əyrisinin  korrelyasiya  göst

artırma zamanı   növbəti  addımda  korrelyasiya  azalarsa  onda qüvv
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(+1) arasında qiymət alır. 

 

hlilindən sonra  əlaqələrin  yazı  ifadəsi düzx

n edilir.Düzxətli  reqrasiya   y=ax+b düsturu il

ilir  . Bu  dqsturda   +b   düzxətli  reqrasiya  x

ıdan  kəsməsinin qiymətini  göstərir.Tənlikd

i  ilə  tapılır .       a=tgα 

tli olanda  onu  polinominal  reqresiya  düsturu il

+...+bmx
n+1

    x 

qiqi  forması  tənlikdəki  üstlü  göstəricinin  artırılıb  azalması 

tənliyin  parametri  hesablananda əlaq

yrisinin  korrelyasiya  göstəricisi hesablanır.Bel

ti  addımda  korrelyasiya  azalarsa  onda qüvv
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si düzxətli  və əyrixətli  

tli  reqrasiya   y=ax+b düsturu ilə t apılır. Və  

tli  reqrasiya  xəttini , y-i 

nlikdəki   a parametri   

reqresiya  düsturu ilə tapırlar: 

ricinin  artırılıb  azalması 

laqə  göstəricilərinin    

ricisi hesablanır.Beləliklə  ,qüvvət 

ti  addımda  korrelyasiya  azalarsa  onda qüvvət  əlaqənin  
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həqiqi qiynətini göstərir .Bal metodu ilə  rayonlaşma  metodu  təbii  şəraiti   

qiymətləndirmə   zamanı  istənilən  miqdarda  amili nəzərə almağa  imkan verir 

.Onunla  coğrafi  tədqiqatlarda  ərazini  məqsədli hissələrə bölürlər.Bu metodla  

istənilən  ərazi    ilk  növbədə “ərazi vahidlərinə bölünür.Bu bölgələrə  landşaft,  

kvadrat və ya hər hansı ərazi  konturu aiddir.Ərazi vahidi   nimüəyyən edərkən  

seçilmiş bölgələrdə rayonlaşma əlaməti ( meyarı ) təxminən eyni olmalıdır. 

Göstəricilərin  seçilməsi  rayonlaşmanın  əsas  məqsədinə  uyğun olmalıdır .Secilmiş  

qiymətlər balla  göstərilir.Bunun  ücün öyrənilən  əraziyə  aid  hər ilkin  göstəricilərin  

və ya amilin  maksimal (    Fmax) və  minimum  (F min) qiymətləri  müəyyən edilir . 

Fmax  -Fmin  fərqi bai  miqdarına  və  intervala  görə  hesablanır .Məs:  5ballıq  

sistemdə   ilkin göstəricilərin   qiymətləndirilməsi   aşağıdakı  cədvəldə  verilib : 

Bal qiyməti Bal göstəricilərinin intervalları 

1 

2 

3 

4 

5 

Fmin-(Fmin+i) 

(Fmin+i) - (Fmin+2i) 

(Fmin+2i) - (Fmin+3i) 

(Fmin+3i) - (Fmin+4i) 

(Fmin+4i) - Fmax 

 

 

 

Burada i   verilmiş sıradakı  komponent   göstəricilərinin   qiymətləridir. 

Göstərilən metodla  ilkin  bal göstəricisinin   sadə  bal cəmi   verilən   əraziyə   əsaslı 

aid etmək olmaz .Bunun  üçün   əlavə  “çəki əmsalı “ hesablanır .Bu   əmsal  bütün 

ərazi  üçün        ümumi bal  göstəricilərinin  hesablanmasına  əsaslanır .P   (X  ümumi)  

sonra seçilmiş  ərazidə  hər bir ərazi  vahidi ilə  (xi) ümumi  bal göstəricisi  arasında  

korrrlyasiya  əmsalı  hesablanır.(rümumi ,1:rümumi ,2:n) 



Həmçinin   xi ilə xümumi   

korrelyasiya  əmsalınin  ən böyüyü  mü

hesablanır : 

 

 

 

 

 

Alınmış γi əmsalı uyğun  amilin  bal qiym

nəticədə  çəki  bal hesablanır. Son  n

qiyməti  toplanır və həmin ərazinin  bal  s

intervalları  aşağıdakı kimi  göst

 

Vilayət I II

Dərəcələr Σbmin-

(Σbmin+i) 

Σ

(Σ

 

Bu metodda  alim Şükürov 1967

yaşayışınin   həyat  şəraitinin  qiym

tədqiqat sistemini  iki ərazi vahidin

Radional meyarı: 

 Σ 
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  arasında  rauqli korrelyasiya hesablanır.Hesablanmı

n böyüyü  müəyyən  edildikdən sonra “ ç

msalı uyğun  amilin  bal qiymətinə  vurulur , ya

ki  bal hesablanır. Son  nəticədə   hər ərazi  vahidi  daxilind

razinin  bal  səviyyəsi  müəyyən edilir. “ç

ıdakı kimi  göstərilir: 

II III IV 

Σ(bmin+i)- 

(Σbmin+2i) 

(Σbmin+2i)- 

(Σbmin+3i) 

(Σbmin+3i)

(Σbmin+4i)

Şükürov 1967-ci  ildə  şimali  Dağıstanin  

raitinin  qiymətləndirilməsindən müşahidə  

razi vahidinə  ayırmışdır . Rayonların  ayrılması   üçün  
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arasında  rauqli korrelyasiya hesablanır.Hesablanmış  

n sonra “ çəki əmsalı “ 

vurulur , ya da  bölünür  və 

razi  vahidi  daxilində  “çəki bal” 

n edilir. “çəki bal “ cəminin 

V 

+3i)- 

+4i) 

(Σbmin+4i) -

(Σbmin+bmax) 

ıstanin  ərazisində  əhali 

  etmişdir .Bu alim  

dır . Rayonların  ayrılması   üçün  



 

n1+n2—müqayisə  olunan 

 və  - müqayisə  olunan obyektl

 -yod əlamətinin  müqayis

edilən  coxluqların  öyrənilən  

V
2 

 meyarından artıq  olmamalıdır (n  s

etibarlılıq səviyəsində  ) 

 

 

Burada  Pni - əlamətini paylanmasıdır.

Məs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilən sxemdə 2 A və B 

ampiltudaqsı  (Ah =H max

müəyyən  edəndə  əgər n1=n2

 

                                                                                                                             

və  müvafik halda sonra  isə          

τ=12.0 ; =39 ; ∆h1=1 

A 
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olunan obyektlər   

tinin  müqayisə  olunan  çoxluqdakı  ümumi  qiym

n  əlamətlərə  görə  əlverişli  olması  üçün  V(r

meyarından artıq  olmamalıdır (n  sərbəst  həddlərindən  miqdarı v

tini paylanmasıdır. 

B ərazisinin orta meyilliyi  (i) və orta hündürlüyü (h) v

ampiltudaqsı  (Ah =H max-Hmin ) gösəricisinin  bircinsliyi  V(r

2 =25 olarsa  onda  

                                                                                                                             

           

B 
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olunan  çoxluqdakı  ümumi  qiymətidir . Müqayisə  

li  olması  üçün  V(r
2
) qiyməti 

n  miqdarı və müəyyən 

orta hündürlüyü (h) və  

ricisinin  bircinsliyi  V(r
2
)  meyarı ilə 

                                                                                                                                                                                                         



τ=13.0 ; =37.0 ; ∆h2=2 

olarsa  

S1=22.44 

Sn=83 

S∆h=89 

 

nəhayət             V(v
2
) =12.5  (0.044+0.05+0.111)=2.57

bu məsələdə sərbəst hədlərən  sayı göst

                  n=m=3 

X 
2
  meyarının normativ qiym

                 {7.82-11.34-16.27}

Olduğuna görə  

 

 

Yəni göstərilən A və B  sah

....... 

Xüsüsi  rayonlasmada xəri

rayonlaşma xəritələrini üst üst

yerlərdə ümumi sərhəd keçirilir,üst

metod ilk dəfə fin coğrafı Qram

Belə ki, müqayisə edil

düşməsi  tendensiyası  yalnız  land

yerli  geoloji geomorfoloji  amill

göstərirlər .Bu qədər böyük rauqlu  geokompleksl

olunur . Çünki böyük iqlim , geobotaniki , zooco

əsasən  də çox hallarda  geostrukturlarla  birba

amillərinin  təsirindən   formala

tutuşdurulması metodu  iri rauqli  laand
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) =12.5  (0.044+0.05+0.111)=2.57 

n  sayı göstərilənin sayına bərabərdi           

meyarının normativ qiyməti göstərilən sərbəstlik  dərəcəsində  

16.27} 

B  sahənin qeyd olunan mənada bircinsli hesab etm

ritələrin  üst-üstə tutuşdurulması metodu il

rini üst üstə qoyaraq geokomplekslərin bir-birin

d keçirilir,üst-üstə düşməyın yerlərdə isə orta s

rafı Qramo tərəfindən  istifadə olunub.  

edilən         rauqda  xüsusi  rregionların  

si  tendensiyası  yalnız  landşaft  geokompleksləri  üçün xarakterikdir. Çünki  

yerli  geoloji geomorfoloji  amillər  bircinsli kanal və  sektorluq fonunda  t

r böyük rauqlu  geokomplekslərdə  belə tendensiya  mü

olunur . Çünki böyük iqlim , geobotaniki , zoocoğrafi  və torpaq xüsusi  rayonları 

çox hallarda  geostrukturlarla  birbaşa  əlaqəsi olmaya

n   formalaşır .Beləliklə   xüsusi rayonlaşma x

durulması metodu  iri rauqli  laandşaft  geokomplekslərinin  ayrılması  zamanı  
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rdi            

   

nada bircinsli hesab etmək olar 

durulması metodu ilə  xüsusi 

birinə  uygun gəldiyi 

orta sərhəd keçirilir .Bu 

n         rauqda  xüsusi  rregionların  ərazisinin üst üsrə 

ri  üçün xarakterikdir. Çünki  

sektorluq fonunda  təsir 

tendensiya  müşahidə 

torpaq xüsusi  rayonları 

si olmayan zonal və sektor  

şma xəritənin üsr üsrə  

rinin  ayrılması  zamanı  
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istifadə   olunur. Ancaq  bu metodla  ayrılan  geokompleks  sərhədləri                 cox  

təhrifli  olur  və o,  yalnız köməkçi xarakter  daşıyır.  

Aparıcı amil metodu. 

A.Qriqoryev (1946) tərəfindən  irəli  sürülüb  və I.Sukin (1947) tərəfindən 

xüsusi  əsaslandırılaraq  genişləndirilmiş  və  başqa  müəlliflər tərəfindən inkişaf  

etdirilmişdir .Ayrı –ayrı təbii  komponentlər   üzrə  ədəbiyyat –xəritə  materiallarının 

dərin  müqayisəli təhlili  əsasında ərazi lazım olan tip  və  rauqlara  ayrılır  .Bu  zaman  

aparıcı  amil  müəyyən edilir.Həm də həmin  amilin  səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyən 

edilir.Sonra isə  indiqator (əsas təyinedici) əlamətlər tapılır.Bu zaman  aparıcı amillə  

genetik  əlaqə və  bir neçə komponent  xəritəsində  və ya landşaft xəritəsində   bu 

amilin dəqiq  təsirv  olunması  nəzərə alınır.Bu əlamətlərə  görə  geokomplekslərin  

sərhəddi keçirilir.Bu metodun  tətbiqinin  vacibliyi ondan ibarətdir ki, müqayisə 

səviyyəsi  eyni olan  və geokompleks  daxilindəki  rayon sərhəddinin   tam və 

natamam  üst üstə düşməsi .Bu metod geokomplekslərin  xüsusi əlamətlərinin 

müəyyən  edilməsi ilə əlaqəli  olduğu  üçün  fiziki coğrafi rayonlarınin grnetik  

prinsipi  ilə uyğun gəlir.Bu  metodun nəzəri  əsası  aşağıda qeyd edilən ərazi təbiətinin  

dif-na  uyğunluğu  ilə  əlaqədardır.Coğrafi  geokomplekslər (yüksək  rauqli) ya zonal , 

ya  özünün  iqlim  ya da azonal –tektonik, geomorfoloji   müxtəlifliklərinin təsirindən  

formalaşır.Beləliklə  iqlimin  zonal əlamətləri  textonika və onun əlaqəli relyef  

xüsusiyyətləri .Fiziki coğrafi  dif-nın  aparıcı amilləri  kimi hesab edilir. Zonal iqlim , 

geoloji-geomorfoloji amillərin aparıcı rolu ondan  ibarətdir ki, onlar istənilən  ərazidə 

yaranan  fiziki coğrafi  proseslər  üçün əsas enerji  və  materialı  müəyyən edələr.Bu 

qeyd edilənlərdən  müəyyən olur ki. Geokomplekslərin  aparıcı amillərə  əks təsiri çox  

zəifdir .Yəni zonal iqlim  şəraiti  bitki örtüyünə  köklü təsir edirsə  bitki örtüyünün  

dəyişməsi  zonal  geokomplekslərin makroiqlim  xüsusiyyətləri köklü dəyişə 

bilir.Hətta hündür  olmayan  dağətəyi  və alçaqdağlılıq relyefi :(Məs:Orta uralın  

cənubundakı)bitki örtüyündə  ciddi  müxtəliflik  yaradır .Bununla belə bitki örtüyünün  
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intensiv dəyişməsi  böyük və  və orta ölçülü relyef  elementlərində heç bir dəyişmə  

yaratmır.  

Təbii komponentlərin  müqayisəli  təhlili metodu  əsasən  komponent  

xəritələrinin (bitki örtüyünün, tor, hidroqrafiya relyef və s.)müqayisəli təhlili və 

tutuşdurulmasına  əsaslanır. Onların ən mühümləri  aparıcı amili  xarakterizə edir.və 

bu zaman  nəzərdən  keçirilən  tipoloji  xəritələr toplusu  əsas rol  oynayır. Kiçik 

ərazilərin landşaft  xəritələşdirilməsi  zamanı  müxtəlif  komponent  xəritələrinin 

müqayisəli metodu muhun rol oynayır.Ancaq bu metod  bəzən  rayonlaşmanın  

müqayisısini  təyin etmir .Belə ki, komponnent       xəritəsindəki konturun  bəzən üst-

üstə  düşməməsi  ilə əlaqədar olaraq  tədqiqatçı geokomplekslərin sərhədlərində  

emprik  ölçülərindən  istifadə  olunur .Təbii komponent  xəritənin  müqayisəli  təhlili 

metodu  geokomplekslərin və onları  xarakterizə edən indiqatorları  sərhədləşdirəndə 

bir neçə  xəritə təhlili zamanı  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər aparıcı  amil  və 

onun indiqator əlamətləri  komponent  əlaqələrinin  müqayisəli  təhlili  ilə  təyin 

edilərsə  onda bu metoda  aparıcı amil  metodunun bir variantı kimi   baxmaq olar 

 

Çöl tədqiqatı  və müşahidə metodu 

Çöl  tədqiqatı zamanı  geokomplekslərin  formalaşmasının  aparıcı  amillər müəyyən  

edilir.Belə ki, seçilmiş  marşurut  zamanı  hər bir  aparıcı amil  üçün  indiqator  

əlamətləri ,həmin amillərin  təsir arealı  və geokomplekslərin sərhəddi müəyyən  

edilir. Bu metod indiqator  əlamətlərinin , həmin amillərin  təsir arealı  və 

geokomplekslərin  sərhəddi  müəyyən edilir.Bu metod  indiqator  əlamətlərinin  

fizionomiyasını müəyyən  etməyi  asanlaşdırır . Qeyd  etdiyimiz  əlamətlər  relyef və 

bitki örtüyü   üçün səciyyəvidir.Müntəzəm   müşahidələr  zamanı  aparıcı amillərə   

amillərə dair qısa  müddətli  ölçmə yolu ilə (yağıntı ,radiasiya , nəmlik , bioloji 

məhsuldarlıq  və s.) toplanılır  və  rayonlaşdırılan   əraziyə xas olan  reprezentativ 

(bütün  geokomplekslərin  xüsusiyyətini  özündə göstərə bilən sahələr ) ərazilər seçilir. 

Reprezentativ  ərazi  hər bir rayon  üçün  ayrıca  müəyyən  edilir .Məs: dağlıq ərazidə 



reprezitativ   geokompleksl

üçün(dağ zirvəsi,yamacları,ə

çöküntü  suxurlarına  litoloji  t

iqlimin xarakterik  əlamətlərin

reprezentativ  variantları  mü

dedikdə  bitki formasiyalarının qruplarının   m

.Məs: gəngizli , yovşanlı , topalotoji yarım s

relyefin, orta və  intensiv  qruoları  n

 

Coğrafi  təbəqənin  diferensasiyasinın   informasiya  ölçül

əlaqələrinin  riyazi  təhlili  

Difrensasiya  ölçüsü  funksiyaları: 

 

Bu funksiyalar  aşağıdakı  şə

          a)  

           b)  

bu  halda  n  m     olmalıdır.

         c)  

Bildiyimz kimi  əgər ərazi   r  sah

kiçik  sahələrə  bərab

ərazilərinin  r  kiçik sahə

bölünməsinin e-dir. Bu şərti yalnız  laqorifma  funksiyası  öd

 

Adətən   laqarifmaların əsasını  2 götürürl

olunur.(2-ci hesablama  sisteml

və 1-in Ranqli  korrelyasiya ə

Fiziki coğrafi rayonla

reprezitativ   geokomplekslər böyük  dağ  massivinin müx  oroqrafi

ətəkləri) təyin edilir.Düzənlikdə  isə  

çöküntü  suxurlarına  litoloji  tərkibi  və  bitki örtüyünün   tipoloji t

rinə görə seçilir. Hidroloji  rayonlaşmada çay hövz

reprezentativ  variantları  müəyyən edilir .Geobotaniki  rayonlaşmada  reprezentativ  

bitki formasiyalarının qruplarının   məkanda yerləşməm

anlı , topalotoji yarım səhralar Geomorfoloji  raypnla

intensiv  qruoları  nəzərdə tutulur.  

nin  diferensasiyasinın   informasiya  ölçül

 

Difrensasiya  ölçüsü  funksiyaları:  

ərtləri   ödəməlidir : 

m     olmalıdır. 

razi   r  sahələrinə  bölünürsə  və onlar  da öz növb

rabər  üzrə  difrensasiya  ölçüsü   bütün                                        

ələrə  bərabərlənməsi  və  onların  kiçik  sah

rti yalnız  laqorifma  funksiyası  ödəyir: 

asını  2 götürürlər  .Bu difrensasiya ölçüsü  bitl

ci hesablama  sistemlərində ölçü vahidinin  ən  kiçiyi bitdi).Bit dadikd

əmsalı  keyfiyyət göstəricilərinin  əlaqə
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  massivinin müx  oroqrafik elementləri  

  qurunt sularına , 

bitki örtüyünün   tipoloji tərkibi  və həmçinin  

şmada çay hövzələrinin  

n edilir .Geobotaniki  rayonlaşmada  reprezentativ  

məsi nəzərdə tutulur 

foloji  raypnlaşmada  

nin  diferensasiyasinın   informasiya  ölçüləri və  keyfiyyət  

onlar  da öz növbəsində   sahə  

difrensasiya  ölçüsü   bütün                                        

onların  kiçik  sahələrə  

r  .Bu difrensasiya ölçüsü  bitlə  ifadə 

n  kiçiyi bitdi).Bit dadikdə  sıfır 

əsində  



                    Hesablama  zamanı  h

çebrilir.(xi ,yi....)........(xn ,yn

göstərici  üçün  qeyri bərarar tapılır. (Bura)  

                         di  =xi-yi 

Sonra  spirmen  ranqli  kor

birləşdirilir.Məs: 

 

Bəzən əlamətlər iki qrupda birl

 I

A a

B b

Burada  I və II  qrup, A və 

halda  əlaqə əmsalı belə  hesablanır:

Bu əmsalda  tetruxorit  əmsal  deyilir  v

                   X
2
 =nr

2
 

Formasında  meyar ilə qiymə

 

Fiziki coğrafi rayonla

zamanı  hər iki göstərici  qiymətləri   artma sırasına 

n)Burada   X və  Y  tam rəqəmlərdir.Sonra  h

rarar tapılır. (Bura)   

Sonra  spirmen  ranqli  korrelyasiyası  hesablanıBəzən  əlam

r iki qrupda birləşdirilir 

I II 

a c 

b d 

 B isə  qruplarda  rast  gəlinən  əlam

hesablanır: 

 

msal  deyilir  və  

ətləndirilir . 
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ri   artma sırasına 

rdir.Sonra  hər cüt  

lamətlər 2 qrupada  

lamətlərin   sayıdır.Bu 
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Mühazirə 5 

Fiziki Coğrafi   Rayonların  geokompleks  təsnifatı 

 

Fiziki coğrafi  rayon zamanı  ayrılmış   geokomplekslər  bir biri  ilə onların  

difrensasiyasının aprıcı  amili  ilə  və öz  xarakterinə görə  qeyri bərabərdir. Ilk dəfə  3 

tipoloji  qrup  ayrılır : 

1) Zonal 

2) Azonal 

3) Landşaft 

Bu  tiplər daxilində  geokomplekslər  regional  əsasən  təsnif edilir .Bu təsnifat 

zamanı  əsasən  asılı  tipoloji  vahidlər ,yəni  onların  taksonomik   ranqları ayrılır: 

1)ölkə  

2)vilayət 

3)əyalət 

4) rayon və s.  

Regional əsasda  olan təsnifat  aşağıdakı  meyyarlara  əsaslanır: 

1)Zonal 

2)Azonal 

3) Landşaft müxtəlifliyi  ilə yaranan  geokompleks  ardıcıllığı  sırası: 

Bu halda zonanın  formalaşmaları  üçün ərazinin istilik və rütubət   nisbətinin  

ən ümumi  və  ən mühüm  müxtəlifliyi  nəzərə alınır.Yarım  zonalar  üçün  

hidrotermik  müxtəlifliyi  xarakterikdir.Bun təsnifat   vahidi  üçün      əsas  sayılan  

hidrotermik   müxtəliflik  geokomplekslərinin təbii  şəraitinin  özünə məxsusluğu  və  

orijinallığı  ilə  birbaşa əlaqədardır.Geokompleks  faizlərinin (ranqlarının) 2 –meyyarı 

“mürəkkəblik” meyarıdır. Onun mahiyyəti belədir:Geokompleksləri  uyğun  təsnifat  

sırasındakı ranqda ( faizə) daxil  edərkən  onun başqaları ilə eynitipli zonal,azonal və 

landşaft  müxtəlifliyi   nəzərə alınmalıdır. Geokomplekslər ən çox 3 kompleksdən  

ibarət olarsa,mürəkkəblik  meyarı  istifadə oluna bilər.Mürəkkəblik meyarı təbii  
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komponent  komplekslərinin nisbi  bircinslilik prinsipindən irəli  çıxır.Verilən  ranqda  

geokompleks  daxilində  müəyyyən  faizli  bircinslilik  kompleks  daxili  müxtəlif irəli 

gəlir.Ayırarkən mürəkkəblik  meyarının  mühüm  diaqnostik  əhəmiyyət  vardır. 

Ümumiyyətlə ,bu məlumat  əsasında  əvvəlcədən  geokompleksləri  aşağı  ranqli  

rayon  vahidlərinə  ayırmaq olar.1 meyarda  təyin edilmiş  geokompleks  ranqı 2-i ilə 

uyğun  gəlir  və  qısaca 2kiçik  geokomplekslər” adlanır.Onlar  ölçülərinə  görə 

“normal  geokomplekslərdən “ böyük olurlar (mürəkkəblik  meyarına görə ) .Verilən  

rayonlaşma  pilləsində  “kiçik  geokompleks ya ayrılmış,ya da “normal 

geokomplekslərə” birləşdirilitr.Yaxud  şərti  olaraq  hissələnməyən  taksonomik  rayon 

vahidi  kimi qəbul  edilir.Sonuncu ifadə  öz həcmində  bir neçə  ranqli  birləşdirir.Məs: 

əyalət daxilində bir neçə  rayon  varsa , həmin kompleks  həm  əyalət, həm də  rayon 

ola bilər . Əgər “kiçik  komplekslər” qonşuluqdakı  “normal  komplekslərdən” 

əhəmiyyətli  bərabərsə və  parçalanmayan  taksonomik  vahid seçilirsə , bu zaman  

fiziki coğrafi rayon  sisteminə  uyğun gəlməyən ancaq təbii oxşarlıq  və ərazi  

müxtəliflikləri olan  vahidi  ayrıv ayrı  böyük  xətadır.Belə  hallara  cox az rast  

gəlinir.Ərazinin  hissələnməsi zamanı “kiçik geokomlekslər” kimi  zonanın toqquşma  

hissələri  götürülür.Bu yerdə  zonanın xüsusi  əlamətləri  geo tiplərdir və bu  sahələrin  

bioiqlim  xüsusiyyətləri bir zonadan digərinə  keçəndə  aralıq  xarakter daşıyır. 

Landşaft rayonlaşmasında “kiçik geokompleks”  azonal bütövlüyün bir hissəsi 

kiomi götürülür və keçid qurşağı kimi qəbul edilir.Ona görə qeyd edilən halda kiçik 

geokomplekslərin birləşdirilməsi rayonlaşmanın əksinə olunur.O bu halda həmçinin 

fiziki coğrafi rayonlaşmanın  sexeminin çatışmamazlığını aradan qaldırıır.Düzdür  

bəzən verilən rayonlaşma pilləsində “kiçik geokomplekslərin”  birləşdirilməsi bir 

qədər fərdi xarakter  daşıyır.Baxmayaraq ki, “normal geokomplekslər” bir-biri ilə 

bərabərlər.Çünki, “kiçik geokomplekslər” təşkil edən aşaöıdakı ranqlı geokomplekslər 

bircinsliyə  nisbətən ən çox  bərabərlər..Bu hal  “normal geokomplekslərin” 

xarakteristikalarını rayonlaşma xəritəsindəki  legendasının mətnində özünü 

göstərməlidir.“kiçik geokomplekslərin” birləşdirilməsi üsulu parçalanmayan 
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taksonomik vahid üsulundan çox istifadə olunur.Çünki ikinci üsulla regional əsasdan 

təsnifat ciddiliyi çox pozulur.Belə ki,bu haldakı verilən ərazidə aparılan rayonlaşma 

dəqiqliyinə görə eyni olmur.Bəzən rayonlaşma zamanı bir neçə qırışıq  təbii vahidlər 

ayrılır.Əgər bu halda “kiçik geokomplekslər” çoxluğu bir-birinə  yaxındırsa və 

birləşmə  meyarına uyğundursa onda  onlar bir geokompleksdə 

birləşdirilir.Geokomplekslərin təsnifatını regional əsası tipoloji əsasdan 

bərabərdir.Əgər eyni vahidə (sinif , cins, növ) təbii şəraitinə görə oxşar olan və ya 

baxmayaraq ki,onlar qarışıq ərazidə və yaxud ümumi ərazidədir.Tipolji vahidlərinin 

öyrənilməsində geokomplekslərin fərdi əlamətlərinin ümumiləşdirilməsində əsas 

xüsusiyyətlərinə fikir verilir. 

Fiziki coğrafi rayonlaşmanın zonal, azonal və landşaftın taksonomik 

vahidlərinin sırası 

Regional əsaslı təsnifatda sistemləşdirilən geokomplekslərin fizionomiyası 

itirilmir.Qeyd edək ki,tipoloji bölgüdən bərabərli olaraq regional əaslı təsnifatda 

geokomplekslərin təbii şəraitinin ümumiliyi  heç bir rol oynamır. (səviyyələri .. .. 

də)Mıs:bir-birindən çox bərabərən azonal vahidlərdən Qərbi Sibir düzənliyi,Orta 

Asiya dağları və Iran yaylası eyni regional sistematika vahidində birləşə bilər,yəni 

azonal ölkə daxilində birləşə bilər.Fiziki coğrafi rayonlaşmanın vahidlərinin 

taksonomik sistemləri  özündə hər şeydən əvvəl təbii oxşarlıq və müxtəlifliyinin 

universal kateqoriyasını əks etdirilməlidir. 

Geokomplekslərin sərhədləri 

Fiziki coğrafi rayonlaşmada həmişə geokomplekslərin sərhədlərinin ayrılması 

ilə və onun xəritədə  tərtibi ilə  əlaqədardır.Geokomplekslər arasındakı sərhəd keçid 

qurşağıdır.Onun daxilində bir kompleksə aid olan xüsusiyyətlər dərhal qonşu 

komplekslərin xüsusiyyəti ilə əvəz olunur.rayonlaşma xəritəsində kompleks sərhəddi 

ya xətlə , ya da ensiz qurşaqlar formasında verilir.Xətt formasınd a geokomplekslərin 

sərhəddi həqiqətdə belə olmur.Hətta ən dəqiq rayonlaşmada belə sərhəd zolaq 

formasında olur.Sərhəddin xətti forması  kiçik miqyaslı xəritələrdə verilir.Gerençuk 
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qeyd edib ki,çayların sahil xətləri ,göllərin və dənizlərin səviyyələri daima dəyişdiyinə 

görə  onların sahillərindəki sərhədlər daima zolaqşəkilli xətt formasında  olmur.Ancaq 

nisbətən xətt formalı sərhədlər məhəl relyefinin oroqrafik əyilmələrində (yamacların 

ətəyi və zirvələri  və bəzən suayrıcılarda) keçirilə bilir.Çöküntü süxurlarının təmas 

zonası xətləri onaların petroqrafik xüsusiyyətindən asılıdır.Dəqiq sərhədləri yaradan 

amillərin özləri məkanda kəskin dəyişmirlər və torpaq-qruntunun  daxili suları, istilik, 

duzluluq  və hava rejiminin yaxın məsafədə mühüm dəyişiklikləri  ola 

bilər.Geokomplekslərin  ən çox kəskin dəyişən məhəl sərhədləri bir neçə amilin birgə 

təsirindən  yaranır. Məs:oroqrafik, petroqrafik, hidroloji amillər. Geokomplekslərin 

sərhədləri geokomplekslərin  ranqından asılıdır.Sərhəd zolağının eni az olanda 

kəskinlik çoxalır.Geoloji və hidrogeoloji amillərin təsirindən yaranan sərhədlər keçid 

zolağı şəklində olur.Ancaq bu sərhəd orta və kiçik miqyaslı xəritələrdə xətt kimi 

göstərilmir.Zonal sərhədlər həmişə zolaq formasında olur, çox enli olur. 

Ona görə də zonal sərhədlər ancaq kiçik miqyaslı xəritələdə xətt kimi 

verilir.Sərhədlərin təsnifindəki çətinlik yalnız onları formalaşdıran amillərdən 

deyil,həm də aşağıdakı şərtlərdən asılıdır. 

1)sərhədlər obyetiv olmalıdır,yəni onlar real mövcud olan təbii kompleksləri 

konturlaşdırmalıdır.( verilə n miqyasa uyğun olaraq) 

2)sərhədlər öz xarakterindən asılı  olamayaraq  xəritədə xətt  kimi göstərilməlidir. 

3)sərhədlər məhəldə görünən olmalıdır.Çünki ,yalnız bu halda onu təcrübədə istifadə 

etmək olar. 

Ərazilərin zonal hissələnməsinin əsasları 

1)Taksonomikvahidlərin zonal sırası 

a)corafi qurşaq – ərazilərin zonal hissələnməsi dedikdə zonal geokomplekslər 

regional və tipoloji  kateqoriyaya  ayrılması nəzərdə tutulur.verilən ərazilərdə zonal 

regionların ayrılması  zonal rayonlaşdırma adlanır. 

b) zonal region- materik daxilində və bəzən 2 qonşu materik ərazisindəki hissədə  

ərazicə hissələnməyən  və azonal müxtəlifliyi  olan zonal tipoloji bütövlüyün 
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hissəsidir.Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki,düzənlik zonası dağlarda davam 

edir.Ona görə həmin  zonada daxili  akvatoriyalar və ya  dəniz sahili hissələri ayırılır. 

Zonal geokompleklərin tipoloji qruplaşması onları regional xüsusiyyətlərinə görə 

səciyyələndirmənin nəticəsidir.(abstraktlaşdırmanın) Qeyd etdiyimiz kimi zonalııq 

ümumi planetar hadisədir.Ona görə zonal geokompleksləri ayıranda azonal  və yerli 

amillərin təsiri  nəzərə alınmır.Beləliklə,zonal rayonlaşma zonallığın tipoloji 

kateqoriyasının ayrılması və öyrənilməsi  ilə sıx  əlaqəlidir.Qurunun  universal və 

vacib zonal tipoloji vahidlərinə coğrafi qurşaq,coğrafi  zona və coğrafi yarım  zona  

aiddir.Ancaq bunlardan coğrafi bəzi dağlıq sahələrdə öz universallığını  itirir.Adı 

çəkilən tipoloji vahidlərə regional vahidlər uyğun gəlir.Onlara materik daxilindəki 

qurşaq , materik daxilində  zona  və onun bir neçə sektoru: materik daxilində yarım  

zona və onun bir neçə sektoru 

Coğrafi qurşaq-qurunun zonal geokomplekslərindən öz quruluşuna və müxtəlifliyinə 

görə ən böyükdür.Onun diferensasiyasının əsas amili yer səthində enlik  üzrə radiasiya 

balansındakı fərq və yerin sutkalıq fırlanmasından  yaranan ümumi atmosfer  

sirkulasiyası  müxtəlifdir.Əsas qurşaqlara aiddir:arktika ,antarktika , şimal və cənub 

mülayim , şimal  və cənub tropik və ekvatorial qurşaq 

Onlar il ərzində  hava kütlələrinin eyni adlı coğrafi tipi ilə (əsas zonal) xarakterizə 

olunurlar.Keçid qurşaqların (subarktik və arktik , cınub və şimal subtropik ,şimal və 

cənub subekvatorial) formalaşması qlobal atmosfer sirkulasiyası  sisteminin fəsli  

dəyişməsi  ilə əlaqədardır.Bu qurşaqlarda ilin isti dövründə cənub  qurşaqların hava 

kütlələri hakim olur.Ilin qış dövründə isə cənub yarım kürrəsində həmin qruşaqlardan 

şimaldakı qurşaqların hava kütlələri hakim olur.Qurşaqlar üçün  zona sərhəddi ilə üst-

üstə düşür. 

Coğrafi zona və yarım  zona  

Zonal sıradakı vahidlərin ən çox istifadə olunanı coğrafi zonadır.Coğrafi zonanı 

ayırarkən əsas 4 əlamət götürürülür 
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1) Zona coğrafi qurşağın  bir hissəsidir-bu əlamət rütubətlənmə şəraitibə (il 

ərzində) və geobotaniki xüsusiyyətlərinə görə  oxşar,bir-birindən termik rejiminə, 

atmosfer sirkulasiyasına,yağıntıların fəsillər üzrə müxtəlif paylanmasına görə və bir 

sıra  təbiət əlamətlərinə görə oxşar olan zonaları ayırmağa imkan verir.Məs:orta 

Asiyanın cənub səhralarında 100 C-dən yuxarı fəal temperatur cəmi 4000-44000 C-

dir.Bu isə subtropik  qurşaqlara xasdır.Səhranın bu hissəsində  atmosfer sirkulasiyası 

Aralıq dənizi tiplidir.Bu səhralarda nisbətən kəskin qeyri bərabərdir və onların əsasən 

qışda  və yazın əvvəlində düşür. 

2) Ikinci əlamətə görə zonalar hidrotermik əmsalın müəyyən qiymətlərinə görə 

uyğunluq təşkil edir.Həmçinin bu əlamət göstərir ki,coğrafi qurşaqlar daxilində  zona 

diferensasiyası istilik və rütubətin  miqdarı müxtəlifliyi də yaranır.Bunun qeyd edilən 

nisbəti torpaq-qruntun rütubətlənməsindən  aslılığı  ilə izah etmək olar.istilik və 

rütubətin nisbəti zonallıqdır.Ərazinin bioiqlim müxtəlifliyi quraqlığının radiasiya  

indeksinin miqdarı  ilə yaxın xarakterziə olunur.Quraqlığın radiasiya indeksi 

dedikdə,təmasedici səthin illik radiasiya balansının illik  yağıntının buxarlanmasına 

lazım olan istilik miqdarına nisbəti nəzərdə tutulur. 

Vahidə yaxın olduqda (0.8-1) illik yağıntının tam buxarlanması nəzərdə 

tutulur.Bu      halda mülayim axım  yaxşı aerasiyası və orqanizmlərin yaxşı inkişafına 

şərait yaradır.Əgər bu inkişaf  kiçik 0.8 olarsa isti çatışmır,yağıntı 

toplanaraq,rütubətlənmə artır,bataqlıq yaranır 

3)Torpaq-bitki örtüyünün müəyyən zonal tipə uyğun gəlməsi nəzərədə tutulur.Qeyd 

edək ki,üst olan zonal torpaq tipi və bitkilərin arealları üst-üstə düşməyə bilər.Belə 

halda  zona formalaşmasının aparıcı amili zonal iqlim əlamətlər əsas götürülür.Çünki 

bitki iqlimin indikatorudur.Amma torpaq  ikinci əlamətdir.Torpaq coğrafi  təbəqə 

komponentlərindən ın çox konservativliyi ilə bərabərdir.O zona formalaşam iqlim 

şəraitinin dəyişkənliyinə  tez reaksiya verir.Torpaq örtüyünün təşkili bitki örtüyündən 

dəqiq olduqda və bitki örtüyü  antropogen dəyişkənliyə məruz qaldıqda torpaq örtüyü 

ərazi  diferensasiyasını düzgün əks etdirir. 
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4)Bu aləmi zonanın struktur  mürəkkəbliyi meyarı illə bağlıdır.Bildiyimiz kimi,zona 

yarım  zonaya nisbətən mürəkkəbdir.Ona görə zona daxilində ən azı iki  yarım  zona 

olmalıdır.Zona dedikdə ,bitkiçiliyin elə tipi və ya qrupu götürülməkdədir ki,onun  

daxilində yarım  zonanın ayrılması mümkün olsun.Əks halda göstərilən  areal zonal 

geokomplekslərin  kiçik ranqı hesab edilməli və kiçik geokompleks kimi qonşu 

zonaya birləşdirilməlidir. 

Yarım  zona formalaşmasında zona diferensasiyasına nisbətən ərazinin xüsusi 

hidrotermik müxtəlifliyi... ... ...ayrılır.Yarım  zona zona kimi dartılmış formaya 

malikdir.Onun sərhədləri bəzən suenlik və meredian istiqamətli olur. .... geobotaniki 

nisbətində yarım  zonaya torpaq və bitkilərin zonal yarım   tiplərinin arealı uyğun 

gəlir.Yarım  zona baxılan taksonomik sıranın ən kiçikdir.O, özündə qurunun zonal 

oxşarlığının və müxtəlifliyinin universal kateqoriyasını əks etdirir.Bəzəz geobotaniki 

tədqiqatlarda ən kiçik diferensasiya vahidi zolaq götürülür.Ancaq bu,yerdə çox 

ayrılmır .Hər bir zona nəzəri cəhətdən 3 yarım  zonaya bölünür: 

1.Mərkəzi(tipik)-burada spesifik  xüsusiyyətlər əks olunmur 

2.2 kənar yarım  zona(subenlik istiqamətində-Şimal  və cənub 

3.Submeredional istiqamətində -qərb şərq) bunlar qonşu zonaya nəzərən keçid 

xarakterlidir.Beləliklə,zona coğrafi qurşaq daxilində istilik və rütubətin ümumi 

planetarmüxtəlifliyin təsirindən yaranan böyük təbii və bioiqlim bütövlüyüdür. 

Bariyer yüksəkliyi qurşaqlığı və zonallığı 

Yüksəklik qruşaqlarının dağlıq ərazilərin fiziki-coğrafi diferernsasiyanın xüsusi 

qanunauyğunluğudur.Istilik və rütubətin miqdarı və onların nisbəti nəinki  

düzənliklərdə ,dağlarda da var və bu nisbət dağlarda bir zonadan başqasına keçəndə 

qısa məsafədə kəskin dəyişir.ona görə də düzənliklərdə zonalarən eni böyük olduğu 

halda ,dağlarda qısa ola bilər.Dağlarda adətən temperatur inversiyası torpaq və bitki 

plantasiyalarının şaquli qurşaqlıq qanunauyğunluğunu əsaslı 

mürəkkəbləşdirir.Dağlarda temperatur hündürlüyə görə düzgün dəyişməsini pozan 

ekspozisiya (yamac səmtliyi) və onların yamacları onlara xas olan bariyer 
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prosesləridir.Sonuncu ilə rütubətlənmə dərəcəsinin pozulması çox 

əlaqədardır.Dağların çökək və dərələrində rütubətin hissələnməsi həmin ərazidən 

cənubdakı bitki növlərinin yaranmasını səbəbləndirir. 

Yağıntıların miqdarı külək döyən yamacada müəyyən qədər artır(maksimal 

yağınıtı)Onun bu səviyyəsi çətin nəzərə alınan amillərlə izah olunur.Bəzən dağlarda 

maksimal yağıntı zonası o qədər aşağıda olur ki,həmin zonadan yuxarıdakı yamaclarda 

şaquli zonallığın inversiyası yaranır(Talış).Şaquli qurşaqlığın normal ......böyük meyl 

etməsi rütubət çatışmamazlığı şəratitində yaranır.Əgər küləyin təsir istiqaməti və 

solyar yamaca ekspozisiyası eyni istiqamətdə  olursa,belə halda müxtəlif hündürlük 

qurşaqlar ayrılır.Qurşaqlar mənsub olduğu zonanın relyefinə görə prinsipcə müsbət və 

mənfi:Nisbətən yüksək hündürlüyə düz günəş radiasiyasının intensivliyinin böyüklüyü 

bitki növünə təsir edir və ...bitkilərin yarısını məhdudlaşdırır.Həm də böyük radiasiya 

intensivliyi qar xəttini kompleks şəraitdə böyüməsin yaradır.Orta və aşağı  enliklərin 

yüksək dağ qurşaqlarında  fəsil və gecə-gündüz davamiyyəti həmin dağların yerləşdiyi 

üfüqi zonadakı bir qədər qeyri bərabərdir.Həm də müasir dağ və düzən 

geokomplekslərinin tarixi səbəbləri də müxtəlifdir.bəzən dağlarda elə qurşaqlar 

yaranır ki,onların düzənlik üfüqi zonasında analoqu yoxdur.Məs:subalp  və alp 

çəmənlərinin dağ kserofitləri və s. 

Qurşaqlıq zonallığa nisbətən dəyişkən və müxtəlifdir.Onun formalaşmasına 

əsasən yerli amillər güclü təsir edir.Dağlarda qurşaqların eni və konfiqurasiyası tez 

dəyişir.Bəzilərinin  qısa məsafədə yox olması və yenisinin yaranması ortaya 

çıxır.Hündürlük qurşaqları təcrübi nəzərdən üfüqi zonadan  qeyri 

bərabərdir.Beləki,kənd təsərrüfatı sahələrinin yerləşdirilməsi zamanı qurşaq və zona 

və yarım  landşaft fiziki-coğrafi rayonunun bir-biri ilə eyniləşdirilmək olmaz.Zonal və 

azonal rayonlaşdırmada və həmçinin dağlıq ərazilərin landşaft rayonlaşdırılmasında 

orta və yuxarı müxtəlifliklər qurşaqlar üzrə deyil,zonal və azonal amillərin genetik 

əlaqələri nəzərə alınmalıdır.Qurşaq və yarım  qurşaqlar arasındakı landşaft 

rayonlaşdırlımasının  aşağıdakı pillələrində nəzərə alınınır.Düzən ölkələrin zona və 
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yarım  zona yalnız taksonomik. Dağlıq ölkələrin qurşaqları və yarım qurşaqları ilə 

deyil torpaq geobotaniki:dağ yamaclarında istilik və rütubətin paylanma indikatoruna 

əsaslanır.Dağlıq ərazilərin geniş düzənliklərə təmas hallarında əgər düzənlikdə üfüqi 

zonallıq yaxşı seçilirsə dağlarda bioiqlim(zonallıq yaxşı) şəraitlərinin yuxarı doğru 

dəyişməsi onun dağlarda cənubdan şimal qərbə dəyişməsini əks etdirir. 

Belə dağlıq ölkələr qurşaq və yarım  qurşaq həmçinin  üfüqi zona və yarım  

zonaya bölünməsindəki uyğunluğu müəyyən etməyə vahid sistematikaya əsaslanmağa 

imkan verir.Ancaq başqa dağların düzənliklərin üfüqi ikisi ilə əlaqədar olmayan 

yerlərdə qurşaqların aytılması torpaq bitki örtüyünün həmin dağ regionlarına aid 

xüsusiyyətinə əsaslanır.Qurşaqları qyırarkən onların daxilində baryer hündürlük 

bioiqlim qeyri bərabər olmalıdır.(Böyük dağ regionu və onun böyük olmayan 

hissələrində) baryer hündürlüyün  bütövlüyü ayrı-ayrı yarım  qurşaqların nisbətən 

kiçik Zolaq ın kiçik və pən vacib olmayan vahid olaraq aparıcı baryer hündürlük 

amilləri təsirindən yaranır.Qurşaq daxilində 2 yarım  qat olmalıdır.Baryer hündürlüyü 

bütğvlüyü qurşağa uyğun gəlir.Ancaq bu vahidin mürəkkəbliyi meyarına cavab 

vermir. 

Qonşu qurşaqdan birinə Qatılır ayrıca hissələnməyən taksonomik 

vahid.Məs:qurşaq-yarım  qurşaq əsas qurşaqdan sonra keçid qurşaq ayrılır.Dağların 

keçid baryer yüksəkliyi vahidinin əsas xüsusiyyətləri onun daxilində indikatorlar 

torpaqda geo botaniki qruplarının paylanmasında solyar ekspozisiya amillərinin böyük 

rol oynamasıdır. 

Qvazdevski B.Q-ın çimal yarınkürəsində Kür çayı meşələrdə palıd meşələri 

yarım  qurşaq ilə ondan yuxarıda yerləşən. 

Bu keçid yarım  qurşaq daxilində palıd meşələrinin b.Q-ın cənub yamaclarda 

vələs meşələrinin  isə B.q-ın şimal yamacında yerləşmə qanunauyğunluğu müşahidə 

olunur.Kəskin kontinental iqlim sahəsində mülayim zəif rütubətlənmə şəraitində istilik 

və rütubət miqdarı yamacların şimal və cənub ekspozisiyasında o qədər qeyri bərabər 

olur ki,burda bioiqlim bütövlüyü baryer hündürlüyü yarım  qurşaqları və qurşaqların 
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müqayisəliliyinə  imkan verir.qurşaq və yarım  qurşaqların torpaq və geobotaniki 

indikatorların. 

Dağətəyinin zonal hissələnməsi 

Dağlıq ölkələrinə dağ ətəkləridə daxildir.Bir tərəfdən ona görəki onlar yeni 

tektonik struktura uyğun gəlir,həm də dağətəyi əyilmə sahələrinin dislokasiya 

sahəsində yerləşir.Dağ ətəyi sahələr adətən alşaq dağlıq təpəlik tipli oval relyeflə 

xarakterik olurlar. 

Dağətəyinin təbii şəraitinin diferensasiyasında baryer amillər böyük rol 

oynayır.Dağ ətəyinin mənsub olduğu dağlara genetik yaxınlığı təbii şəraitin bir çox 

əlamətləri  ilə olan oxşarlığı onları dağlara aid metodika ilə zonal hissələnməyə imkan 

verir.Dağ ətəyinin mənsub olduğu dağlara genetik yaxınlığı təbii şəraitin bir çox 

əlamətləri ilə olan oxşarlığı onları dağa metodika ilə zonal hissələnməyə imkan 

verir.Dağətəyi zonal kompleksləri torpaq bitki örtüyünün zonal tiplərinin 

paylanmasına görə yox,baryer yüksəklik qurşağı strukturunun zonal tipinə aiddir. 

Azonal rayonlaşmanın əsasları 

Qurunun sektorlara bölünməsi azonal geokompleksləri tektonogen və sektorlu 

landşaft xüsusiyyətlərini əks etdirir.Ona görə ərazini azonallığı vacibdir.Qurunun 

sektor oxşarlığı və müxtəlifliyinin universal kateqoriyalarına iki taksonomik vahid 

sektor yarım  sektora uyğun gəlir.Sektorun əsas əlamətlərinə müəyyən dərəcədə iqlim 

kontinenallığı və coğrafi zonaların miqdarı və xarakteri daxildir.Yang Putin hər bir 

materik daxilində üç  sahə qərb mərkəz şərq sektorlar 2 və 3 qonşu qurşaq arasında 

ayrılmalıdır.birincisi əsas landşaft keçid xarakteri daşımalıdır.Avrasiya üçün mülayim 

subarktik və subtropik qurşaqlar üçün  vahid sektor bölgüsü vardır.Hansı ki,daxildə 

hava kütlələrinin qurşaq axını vardır.Sektorların şimal və cənub sərhədləri qurşaqların 

sərhəddi ilə üst-üstə düşməyə bilər bu onu göstərir ki,real mövcud sektorluq landşaftla 

sıx əlaqədardır.sektorluq qurşaqlığa daxil deyil sektorluq qurşaqlıq və zonalar arası 

bütövlükdür.Sektor vahidinin keçməsində iqlim konturlarının göstəricisi izoxətt 

xəritəsi mühümdür. 



Nəbiyev Ə. 

Fiziki coğrafi rayonlaşdırma 

Ancaq həmin xəritələr kiçik miqyaslı olmadan istifadəsi çətinləşir.Ona görə 

sektorların geobotaniki indikatorlardan səmərəli istifadə edilir.Bitkilərin zonal tipinin 

sektorlu variantdan istifadə edilir. 

Taksonomik vahidlərin azonal sırası 

Yarım  kontinent və ölkə  

Qurunun azonal oxşarlıq və müxtəlifliyinin əsas universal kateqoriyasına yarım  

kontinent –ölkə,mahal,dairə adlı taksonomik vahidlər sırası uyğun gəlir. 

Yarım  kontinent dedikdə materik və ya iki qonşu materikin çox böyük hissəsi 

nəzərədə tutulur.Bu ərazilərdə bir neçə geostruktur vahidləri cəmlənə bilər.Onlar 

əksərən geoloji quruluşuna görə müxtəlif olan ancaq geoloji keçmişinin son 

mərhələsində tektonik xarakterinə görə oxşar vahidlər olmalıdır.Yarım  kontinent 

daxilində maksimum relyefin ən ümumi əlamətləri müşahidə olunur. Yarım  kontinent 

daxilində müxtəlif tip və genezisinə görə ya düzənlik,ya da dağlıq üstündür.Yarım  

kontinent ən azı 2 dağlıq ölkədən  ibarət olur.Onların içində düzən və dağlıq ölkələrin 

üstünlüyü və ya  üstün olmamasıdır.Bu onların coğrafi mövqeyindən asılıdır.Həmçinin 

aşağıdakı kontinentlər ümumi sektor xarakterinə də malikdir.Yarım  kontinentlərə 

yaxın ölkə ərazi vahidi Yan Pun tərəfindən verilib.Alim Isaçenko  və Mixayla öz 

işlərində ölkə vahidini  şərh ediblər.Ölkə iri azonal kompleksi olaraq materik daxilində 

və 2 qonşu materik daxilində və ya böyük arxipelaq ərazilərində göstərilir.Ölkə vahidi 

kimi Aralıq dənizi dağlıq ölkəsini göstərmək olar.Tərkibinə Avropa Aralıq dənizi 

Afrikanın Atlas dağlıq sahəsi daxildir.Arxipealağın sahəsi 1 neçə yüz min kvadrat 

kmdən  1 neçə milyon kvadrat km-ə çatır.Azonal ölkə hər hansı bir tektonogen ölkə ilə 

əlaqədardır.O yer qabığının geostruktur vahidi olaraq (müəyyən yaşlı platforma və ya 

geosinklinal sahəsi) məlum neotektonik rejim ilə xarakterizə olunur.Ölkə makrorelyef 

ilə xarakterizə olunur.Ölkə....genetik yaxınlığına ilə üstünlüyü ilə xarakterizə 

edilir.Dağlıq relyefin düzənlikdə düzənliyin dağlıqda rolundan asılı olaraq 

düzənlik,dağ-düzən,düzəndağ,dağlıq bölmələrə ayrılır.Beləlikə azonal ölkə tektonik 

geomorfoloji və sektor oxlarının nisbətinə görə tektonogen ölkə və sektor sərhədlırnin 
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üst-üstə qoyulması ilə ayrılır. Başqasözlə azonal ölkə sektor daxilində ölkənin 

tektonogen geomorfoloji əlamətinə görə ayrılmışdır.Fiziki coğrafi ölkə təbii səraitin 

müxtəlifliyi və mürəkəbliyi ilə tutuşdurula bilər Azonal geokomplekslərin müxtəlifliyi 

yalnız onlar tektonogen......,həm də zonal mürəkkəblik ilə təyin edilə bilər.Bu onunla 

izah olunur ki,aazonal geokomplekslərin tektonogen.......zonanın xarakter əlamətlərini 

şərtləndirməlidir.Ölkənin hissələnən zona nə qədər çox olsa o qədər azonal struktur 

mürəkkəbləşir. 

Nəticədə azonal struktura mürəkkəbləşər.Ölkə ərazisi 2 zonada yerləşməlidir. 

Azonal geokomplekslərin müxtəlifliyi onların sərhəd həm də aslıdır.Çox geniş ölkələr 

zonal və sektor cəhətdən mürəkkəb olurlar. 

Təbii mahal və dairə 

Azonal mahal ümumilikdə landşaft vilayətinə və coğrafi mahala uyğun 

gəlir.Mahal ölkə daxilində oxşarlıq və müxtəliflik əsasında ya da ki,çox mühüm 

azonal oxşarlıq və müxtəlifliyinə görə ayrılır.düzənlik ölkələrdə mahal ovalıq və 

yüksəkliklərin növbələşdiyi yerlərdə Eb. Məs:rus-düzənliklərində mahal azonal  orta 

rus düzənliyi və Volqaətrafı yüksəkliklər və onları ayıran Oka-Don ovalığıdır.Eyni 

formalı böyük düzənliklərdə ərazinin mahallara ayrılması(məs:qərbi Sibir) relyefin 

böyük olmayan parçalanmaya əsasən təyin edilir.Əgər həmin parçalanma drenaj 

şəbəkəsinin  və başqa təbii proseslərin inkişafına təkan verərsə dağlıq ölkələrin 

mahallara ayrılması əsasən daxili oroqrafik müxtəliflikdir.Bu sahələrdə azonal mahal 

dağətəyində,böyük dağarası düzənliklərdə bir-biri ilə strurkur-petroqrafik və oroqrafik  

qeyri bərabərləri olan  sahələrdə ayrılıb.Azonal  mahalın oroqrafik  ümumiliyi hər 

şeydən əvvəl onların neotektonik rejimi ilə müəyyən edilir.Azonal mahal yalnız 

neotektonik-oroqrafik yox,həm də sektorluq vahidliliklə xarakterizə olunur.Mahal-ən 

böyük ərazi vahidi olaraq adətən bir zona sərhəddindən kənara çıxır.Bəzən mahal bir 

yarım  zona daxilində ayrıla bilər(əgər eni çox böyükdürsə) əgər texnogen mahal 

yarım  sektor sərhəddi ilə regional ayrılırsa,onda azonal mahalın mürəkkəblik  meyarı 

rayon ranqləı yaxın geoloji-geomorfoloji  sərhədlə uyğunlaşdırılır.sonuncu mərhələdə  
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mahal sərhəddinin vəziyyəti ərazinin landşaft rayonlarına xayrılmasında dəqiqləşdirilir 

və çəkilir.Azonal dairə bir qayda olaraq bircinsli sektor fonunda 

müəyyənləşdirilirşBuna görə mahal daxilində dairə diferensasiyasının aparıcı qiyməti 

adətən geoloji-geomorfoloji amillərlə müəyyənləşdirilir.Yəni: 

1.Ikinci dərəcəli  tektonik və neotektonik müxtəlif kompleksələri 

2.petroqrafik (litoloji) müxtəlif komplekslərlə 

3.antorpogenin  paleocoğrafi :hadisələri ilə(transqresiya ,reqresiya ,materik buzlaşması 

və s) 

Dairə adətən böyük oroqrafik vahidlərinn ayrı-ayrı elementləri ilə,ya da azonal 

mahalın  mürəkkəblik meyarına uyğun gələn  sadə quruluşlu oroqrafik vahidlərlə 

xarakterizə edilir.Bu sonuncuya nümunə olaraq Rus düzənliyinin Ujimski platosunu 

göstərmək olar.dağlıq ölkələrdə “dairə ”-nin formalaşmasında barier-sektor 

müxtəlifliyi (hansı ki mahalın qyrılıqda nəzərə alınmayıb) və bəzən sektorla əlaqəsi 

olmayan  barier müxtəlifliyi mühümdür.Dairə qurşaqlığın  bir geomorfoloji və ya  bir 

barier-sektor  arealından kənara çıxmamalıdır.Dairə azonal vahiddir və ən 

kiçikdir.Yəni dairə daxilində müxtəlif geoloji (tektonik) və geomorfoloji bərabərliyi 

yoxdur. 

Landşaft rayonlaşdırılmasının əsaslarının taksonomik vahidləri 

Landşaft rayonlaşdırılmasının əsaslarının taksonomik vahidləri-zonal və azonal 

törəmələrə bölünür.Hansı ki,fiziki coğrafi diferensasiyanın yerli amilləri ilə 

formalaşır.Zonal vahidlərə yarım  kontinent daxilində coğrafi qurşaqlar:ölkə 

daaxilində qurşaq:vilayət,əyalət,yarım  əyalət  və dairə daxildir.Azonal rayon,yarım  

rayon ,mahal ,uroçiş(mərz) və fasiya daxildir. 

Birinci cinsli landşaft vahidləri zonal və azonal bircinsliyin  yaxən dərəcələri ilə 

xarakterizə olunur.Onlar zonal  və zonal sıranın yaxın ölçüləri ilə ayrıla bilər.Onların 

ölçü yaxınlığı və müqayisəliyi mənsub olduqları sıradakı mövqedən asılıdır.Materikin 

daxilindəki qurşaqlar böyük zonal  region olaraq  qurunun azonal bölgüsünün yüksək 

vahidi olan yarım  kontinent ilə müqayisə olunur.zona ölkə ilə ,yarım  zona mahal ilə 
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müqayisə olunur.Ancaq  konkret geokomplekslər hər hansı zonal və azonal  vahidlərə 

aid olan .Mürəkkəbliyinə  və sahəsinə görə dəyişkən  ola bilər.  

Landşaft vilayətləri 

Landşaftın zonal vilayətləri ölkə və zona sərhədlərinin üst-üstə qoyulması ilə 

ayrılır.Zonal vilayətlərin sahəsi düzənlik ölkələrdə 100 min km2-lə ölçülür.Dağlıq 

ərazilərdə onun sahəsi  10.000 km2-dir.Baxılan landşaft vahidi bir ğlkə daxilində zona 

kimi daxil edilə bilər.Landşaft vilayətləri  bilavasitə  aparıcı amil metodu ilə zonal 

indikator metodu ilə  zonal indikator əlamətləri ilə ayrıla bilər. 

Bir çox alimlərə görə ölkə  daxilində zona land.aft vahidi kimi götürülür.Milkova görə 

“ölkə” “sektora” yaxındır.Onun landşaft zonası coğrafi zonaya çox oxşayır.Qvazdetski 

dağlıq ərazilərdə landşaft vilayətinin dağlıq ərazilərin enlik zonallıq bərabərinə görə 

təyin edir.Ancaq bu qayda çox  zaman əhəmiyyətli nəticə vermir və geomorfoloji 

aparıcı amilin nəzərə alınması dağlıq ərazilərdə landşaft  vilayətlərinin ayrılmasına 

imkan verir . 

Landşaft əyaləti-zona mahal sərhədlərinin üst-üstə qoyulması  ilə ayrılır.Ona 

görə landşaft əyalətləri bir mahal daxilində zona kimi  təyin edilə bilər.dağlarda əyalət 

bir geomorfoloji  sinif arealı daxilindən kənara çıxmır.Həmçinin  bir zonal və 

qurşaqlığın  bareal sektor növünün  sərhəddindən  də kənara çıxmır.Aparıcı amil 

metodundan  əyalət ayrılmasında  istifadə etdikdə onun zonal vilayət daxilində 

ayrılması həmin ərazinin  mühüm azonal oxşarlıq  və müxtəlifliyinə əsaslanır.Landşaft 

əyalətinnə  nümunTiman xırda təpəliyinin tayqa əyalətləri,Xəzəryanı ovalığının yarım 

səhra əyalətəri  misaldır.Eyni coğrafi zonanın iki və ya  bir neçə sahədəki  mahalların  

ərazisi adətən əyalət sahəsi ilə üst-üstə düşə bilər.Yəni həmin mahal həm də əyalət ola 

bilər.Əyalət mahal həm də əyalət ola bilər.Əyalət taksonomik vahidlər sırasına ilk dəfə  

Qriqoryev daxil edilib.Əyalət zona və yarım  zonaya nisbətən zonal-azonal bircinslilik 

tamlığı ilə xarakterizə olunur. 
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Landşaft əyaləti (lanşaft yarım  zonası) 

Bu taksonomik vahid mahal və yarım  zona  sərhədlərinin üst-üstə qoyulması ilə 

ayrılır.Başqa sözlə yarım  əyalət bir yarım  zona daxilində  olan mahaldır.Həmçinin 

yarım  əyalət yarım  zona ranqının zonal aparıcı amilləri ilə ayrılan mahal 

hissədir.onun landşaftı bir neçə on min km2-dan  bir neçə 1000 km2-arasında dəyişə 

bilər.Məs:Volqanın  yüksəkliyin meşə -çölünü göstərmək  olar.Baxılan vahid 

düzənliklərdə landşaft zonası  kimi və dağ sub. əyaləti kimi Brookayev tərəfindən 

verilib .Onu alim Milkov landşaft zolağı termini kimi işlətmişdir.Yarım  əyalət 

termininin bir sıra şatəşmamazlıqları var.Belə ki,onun tətbiqi zamanı azonal amilləri 

aparıcılıq rolu ...süni olara artır.Qurşaqlığın  yarım  növləri zəif ifadə olan dağlıq  

ərazilərdə yarım  əyalət ayrılmaya  da bilər.Bu hal mürəkkəb quruluşlu dağlarda  

qurşaqlığın şaquli sırasının onlara qonşu olan düzənlik yarım  zonası ilə 

uyğunlaşmadığı zaman özünü göstəririr.”Dairə ” landşaft taksonomik pilləsinin  yarım 

ıncısıdır.O,yarım  zona  və azonal dairə sərhədlərinin tutuşdurulması  zamanı 

ayrılır.Belə ki,bu zona bir azonal dairə daxilində  yerləşdirilməlidir.Dağlarda  landşaft 

dairəsi  geoloji-geomorfoloji əsaslı elənmələri olan bütün qurşaqları əhatə 

edir.Dairənin qurşaqlıq strukturunun  xüsusiyyəti geoloji-geomorfoloji  əsasla təyin 

edilir.Dağlıq landşaft dairəsi bir zonal növün yayıldığı  vilayət sərhəddindən kənara 

çıxmamalıdır və həmçinin sektorlu barier geomorfoloji qurşaqların növü daxilində də 

kənara çıxmamalıdır.”Dairə ” landşaft əyaləti kimi azonal aparıcıc amillərin  

təsvirindən  formalaşır.Dairə traksonomik vahidlərin  sərhədləri bir neçə on min km2-

lə bir neçə min km2  arasında dəyişir. 

Rayon və yarım  rayon landşaft geokomplekslərinin  ikinci cinci əsasən bircinsli  

zonal-azonal fonda bilavasitə aparıcı amillə təyin edilir.Rayon dəqiq fərdiliyi ilə ifadə 

olunan,daxilən mürəkkəb olan  və kifayət qədər böyük geokompleksdir.Onun fiziki-

coğrafi tədqiq edəndə ön planda əsasən regional  və təkrar  olunmayan əlamətləri  

iştirak edir.Məhəl,mərz və fasiya  vahidləri əksər elmi təcrübi  məsələlər üçün  mühüm 

əhəmiyyət kəsb etmir.Göstərilən məslələr üçün həmin vahidlərin qrup müxtəlifliyi və 
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qrup xüsusiyyətləri əhəmiyyəttə malik olur.Qeyd edilənlərə uyğun olaraq landşaft 

vahidləri 3 qrupa bölünür 

1.yüksək ranqlı 

2.orta ranqlı 

3.keçid  ranqlı 

Yüksək ranqlara daxil olan vilayət,əyalət yarım  əyalət,.......,tamamilə  regional 

aspektdə öyrənilir.Orta ranqlı vahidlərə daxil olan dairə,rayon və yarım  rayon əsasən 

regional aspektdə öyrənilir.Ancaq bəzən həm də tipoloji aspekt öyrənilir. 

III kiçik  ranqlı vahidlərə daxil olan məhəli mərz  və fasiya (dağlarda həm də 

lamndşaft qurşağı və yarım  qurşaqları)tamamilə tipoloji aspektdə  öyrənilir.Şərh 

edilən təs-a əsasən landşaft rayonlaşdırılması dəqiqliyinə görə kiçik və orta,irimiqyaslı 

olur. 

Landşaft rayonlaşdırılması 

Bu vahid taksonomik pillənin VII-sidir.Onun formalaşmasında  əyalət dailində olan 

geoloji-geomorfoloji və bəzən də həmçinin zonal və barier  iqlim aparıcı 

amildir..Rayon formalaşdıran geoloji-geomorfoloji və morfometrik müxtılif 

komponentlər aiddir.Hansıki,ya tektonik  ya da antropogen dövrünün paleocoğrafi 

hadisələri ilə bağlıdır. (tranqessiv, reqressiv, buzlaşma)Bəzən tektonik-petroqrafik 

aparıcı amillərin aparıcı təsirindən formalaşan rayonlar aşağıdakı ranqlı sərbəst 

tektonik strukturlarda landşaft əmələ gətirmə əhəmiyyətinə malikdir.Dağlar landşaft 

rayonu  ya şaquli  qurşaq sırasının hamsını,ya da bir neçəsini ,ya da birini əhatə 

edir.Yuxarıda şərh olunanlardan məlum olur ki,rayon diferensasiyasının  aparıcı amili 

landşaft zonası dağ zonası daxilindəki  yerli geoloji-geomorfoloji barik iqlim 

müxtəlifdir.Rayon üçün petroqrafik bircinslik xasdır. 
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Mühazirə 6 

Xüsusi təbii rayonlaşdırma 

 

Komponentlərin məkan direfensasiya xüsusiyyətlərinin tətbiqi-fiziki coğrafi 

diferensasiya amillərinin,dağ süxurlarının,iqlimin,suyun,torpağın,bitki örtüyününün 

canlılar aləminin tətbiqinin mühüm təcrübi əhəmiyyəti vardır.Mextəlif növ xüsusi 

rayonlaşdırmanın spesifik amillər və onların məkan  diferensasiyası 

qanunauyğunluqları,həmçinin onların ayırd edilməsi və bu məqsədlə istifadə edilən 

material və metodika müxtəlifdir. Belə tədqiqatları, 

geomorfoloqlar,torpaqşünaslar,biocoğraflar geniş istifadə edirdilər.Bəzi hallarda hər 

hansı bir təbii komponentlərinin  xüsusiyyətlərini dəqiq araşdırarakən xüsusi  

rayonlaşma istifadə olunur.Hər hansı komponentlərin məkan və tarixi diferensialının 

tədqiq olunması geokomponentlərin bir-birini  əvəz et. Geokompleks sərhədlərini 

müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Beləliklə,geokomplekslərin öyrənilməsi zamanı 

müxtəlif amillərin məkanda təşkili və formalaşması və həmçinin də  hər bir 

komponent xüsusiyyətlərinin qyrılması təhlil edilir.Bu təhlil kompleks 

rayonlaşdırmanın  mühüm mərhələsidir. 

Geomorfoloji rayonlaşma 

Geomorfoloji rayonlaşmanın obyektivliyi təbii komplekslərin diferensasiyasının 

ən mühüm  amili relyefdir.Relyef  başqa komponentlərin ........ məkanda paylanmasını 

yaradır və həm də kompleks coğrafi amillərin formalaşmasına bilavasitə təsir 

edir.(Məs:istilik ,rütubət,canlı orqanizmlər və s) həmçinin geomorfoloji obyektlərin 

sərhədləri çox zaman fiziki-coğrafi komponentlərin sərhədlərini ifadə edir.Yer səthinin 

relyefinin formalaşması teknogen və ezkzogen proseslərin mürəkkəb qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində olur.bu proseslərin nisbəti müxtəlif morfoloji genetik tipli relyef 

kompleksinin yaranmasının təyin edir.adətən dağlıq ölkələrdə bu prosesi aparıcı rolu 

tektonik  hərəkətələr  və inkişaf proseslərində ərazinin geoloji strukturları təşkil 

edir.Geomorfoloji rayonlarda yer səthinin geosinklinal və platforma vilayətinə ayrılır. 
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Son illərdə geomorfoloji tədqiqatlarda yer qabığının yeni tektonik hərəkətlərin təhlili  

mühüm rol oynayır.Neotektonik  hərəkətərin intensivliyi və amplitudası müasir 

relyefin bircinsliyini ,yer səthinin direferensasiyasını təyin edərək ərazilərdə dağ 

süxurlarının daşınıb aparılamsına və toplanma zonalarını təyin edir. Bu hər kontraslı 

geomorfoloji sahələri yaradır.Belə sahələrə geniş akkumlyativ düzənliklər və dağarası 

əyilmələr aiddir.Ekzogen proseslərdə (eroziya ,buz,eol) relyefi formalaşdıran və 

dəyişdirən mühüm amillərdəndir.Bu proseslərin məkan  diferensasiyası  və intensivliyi 

əsasən  fiziki-coğrafi  şəraitdən (xüsusən iqlimindən) və çox zaman zonal 

qanunauyğunluğa tabedir.Hətta denudasiya prosesləri yığımı  çox zaman tektonik 

qüvvələrin təsirindən yaranan relyefin görünüşünü  dəyişdirən,modelləşdirən amil 

kimi çıxış edir.Geomorfoloji rayonlaşma işləri  relyefin morfoloji  xüsusiyyətlərinin  

təhlilinə və  geomorfoloji komponentlərin yaranmasına istinad edir.Belə halda geoloji 

xəriələrdən də istifadə olunur.(əsasən tektonik və struktur xəritəsi) . Həm də 

topoqrafik və hipsometriya  xəritələrindən götürülən morfoloji informasiyalar da 

istifadə olunur.Bu məlumatların məzmunu aparıcı rolunu oynayan geomorfoloji 

konsepsiya  və rayonlaşmanın  obyektivliyi və əhəmiyyəti təsir edir.Ilk geomorfoloji 

rayonlaşdırmanı 1947-ci ildə Markovun SSRI ölkələrinin geomorfoloji 

rayonlaşdırılması aiddir. 

Bu rayonlaşdırma 2 prinsipə əsaslanır. 

1.morfoloji genetik 

2.regionallıq  

Birinci prinsipə əsasən relyefin tip və yarım tipləri, ikinciyə əsasən əsas fərdi 

taksonlar aiddir(əyalət,vilayət,yarım vilayət rayon)  

Onların hər bir genetik xüsusiyyətlərinə səthin xüsusi əlamətlərinə və səthi 

təşkil edən çökəklərə görə xarakterizə olunur.Bu tədqiqatlarda endogen və ekzogen 

proseslərin nisbəti və müxtəlifliyinə görə 4 relyef tipi ayrılıb. 

1.dağlıq relyef tipi və ya quru 

2.strukturalı-laylı relyef tipi 
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3.strukturlu-eroziyalı relyef tipi 

4.akkumlyativ toplanan relyef tipi 

Bu sxemdə rayonlaşmanın regional vahidi geomorfoloji sahələrin  ərazi və 

genetik ümumiliyinə görə ayrılmışdır.Məs:sahəsinə görə bərabər olan və bütöv 

geostruktur vahidlərinin  üst-üstə düşməsi ilə və ümumi relyef əlamətləri ilə qeyri 

bərabər əraziləri əyalət kimi götürülüb SSRI-də 15 ay əyalət olub.Bu tədqiqata 

əsaslanaraq Gerasimov (1959-cu ildə) yer kürrəsi səthində yer səthi morfologiyası ilə 

yer təkinin mühüm  quruluş xüsusiyyətini  qeyri bərabər  olaraq nəzərə alaraq relyefin 

əsas kateqoriyasını ayırıb. 

1.morfostruktur elementləri və ya arxitektura (ümumi planetar prinsiplərin 

xüsusiyyətindən yaranır) 

2.morfostruktur (formalaşmasında aparıcı rolu tektonik hərəkətlər rol oynayır) 

3.mosroskulptur elementləri əsasən ekzogendir. 

Bu metodla tərtib olunmuş  geomorfoloji və tektonik xəritələrin tərtibi zamanı 

məlum olub ki,böyük geomorfoloji vahidlər (əyalətlər) arxitektura elementləri kimi 

baxıldıqda onlar geoloji srtuktur elementlərin və onların yaşına uyğun gəlmir. 

Onların nisbətinin  çox dəqiq üst-üstə düşməsi əsasan cavan  kaynozoy 

vilayətdə və kembriyəqəədərki qarışıq zonasında özünü göstərir.Gerasimovun bu 

metodikası dünyanın fiziki coğrafi atlaslarında materiklərin və ya yer kürrəsindən  

fiziki coğrafi  xəritənin  tərtibibndə istifadə olunub.Bu xəritələrdə geotuktura  

elementləri kimi platforma düzənlikləri ,q-geosinlkilan tipli dağ massivləri, alp 

qırışıqlıq qurşaqları, okean çökəklikləri qitə  və okean arasındakı keçid zonaları 

göstərib. 

Iqlim rayonlaşdırılması 

Iqlim fiziki coğrafi kompleksərin formalaşması və diferensasiyasında mühüm 

rol oynayan  amillərdən biridir.Ona görə ehtimal ki,yer səthinin təbii xüsusiyyətlərinə 

görə hissələnməsi qədim yunan alimləri tərəfindən iqlim müxtəlifliyinə görə 

aparılmışıdır.iqlim hadisələrinə aydın dəqiq ifadə olunan sutkalıq,fəsli və əsri ritmlik 
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xasdır.Buna görə də bu amilləri üzun müddətli müntəzəm  müşahidə olan morfoloj 

elementlər və onların dəyişkənliyi əsasında zamana görə xarakterizə etmək 

olar.Meteoroloji müşahidə məntəqələrində ölüçülən uzun müddətli müşahidə 

məlumatları sırası əsasında iqlimin əsas elementəri olan temperatur,yağıntı  və onların 

müxtəlif nisbətən göstəircilərinin orta qiymətinin çoxillik sırası alınır.Xüsusən,bu 

sıraya əsasənən iqlimin rayonlaşdırılması aparılır. 

Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi əsasında quraq iqlim şəraitinin formalaşmasına 

əsaslanaraq. Müasir dövrdə iqlim rayonlaşdırılmsaının taksonlar,qurşaqlar,zonal və s.  

və radiasiyanını mürəkkəb qarşılıqlı təsirini təhlil yolu ilə ayırd edirlər.Bu amillərdən 

birincisi (radiasiya) iqlimin zonal diferensasiyasını yaradır.Ikinci amil isə təmasedici 

səth xüsusiyyətlərindən asılı olaraq.Hava kütlələri tipini  əvatmosfer sirkulasiyası 

tipini yaradır.Bu iki amil qrupuna əsasən genetik əlamətlərində görə iqlimin müasir 

rayonlaşdırma xəritəsi hazırlanıb.iqlimin genetik təsnifatını ilk dəfə Alisov təklif 

edib.Onun sxemi radiasiya və sirkulasiya amillərinin xüsusiyyətlərinə 

əsaslanırıd.Iqlimin coğrafi təsnifatı  zamanı Alisov hava kütlələri tipininin təhlilinə 

xüsusi fikir vermişdir.Belə yanaşma Alisova iqlimin formalaşma şəraitini tama nəzərə 

almağa imkan vermişdir.Yəni atmosfer sirkulasiyası ilə hava kütlələri də istilik 

adveksiyasını ,quru və dənzilərin paylanması və həmçinin hər hansı  hava kütlələri 

tipinin  təsiri xüsusiyyətlərini nəzərə alıb.Hava kütlələrinin coğrafi  tipinə əsaslanaraq  

o hər  yer kürrəsində 4 əsas iqğlim qurşaqları ayırır. 

1.ekvatorial 

2.tropik 

3.mülayim 

4.Arktik (şimal) və antarktik  (cənub) onların hər birində bütün il ərzində yalnız bir tip  

hava kütləsi hakim olur.Ancaq hava kütlələrinin fəsli yerdəyişməsi  və onlar 

arasındakı cəbhələrin geniş ərazilərini əhatə etməsinə görə bu keçid  zonaları gah 

şimal əasas qurşağın  gah da cənub  əsas qurşağın havaları  növbə ilə  üstünlük  təşkil 

edir.Belə keçid qurşaqları üçdür. 
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1)Subekvatorial (və ya ekvatorial) musson- burada yayda ekvatorial hava kütlələri , 

qışda isə tropik hava kütlələri üstün olur.Şimal sərhəddə tropik cəbhənin yay vəziyyəti 

hakim olur. 

2)subtropik-yayda adətən tropik hava kütlələri ,qışda isə mülayim enliklərin hava 

kütlələri üstün olur.ancaq şümal hissədə isə qütb  cəbhəsinin yaya vəziyyətləri üstün 

olur. 

3)subarktik-yayada burada mülayim enliklərin hava kütlələri ,qışda isə arktik hava 

kütlələri  hakim olur.onun sərhəddi arktik cəbhənin yay və qış vəziyyəti ilə təyin 

edilir. 

Iqlimi nisbətən kiçik olan reqionların təsnifatı ayrı-ayrı meteoroloji  elementlərə 

görə  verilir.Yəni havada  temperaturun ,rütubətlilik, fəsillərin müddəti və sahələrin 

orta miqdarı  göstəricilərinə  görə verilir.izoxətli su balansı  xəritəsini hazırlamaq üçün 

meteoroloji  və hidroloji  məlumatlar  əsasında  tərtib olunan axın  və xəritələri 

üzırində onların fərqi hesablanır və yer səthində buxarlanma hesablanır. 

Hidroloji raonlaşma 

Hidroloji rayonlaşdırma aparılanda əsasən hidroqrafik xüsusiyyətləri  təhlil 

edilirdi.Yəni çay və dəniz hövzələrinin  ayrılması və onların sərhədlərinin keçirilməsi 

əsas olurdu .bu metod indi də istifadə olunur.Onunla toplanmış  materialları 

qruplaşdırmaq olar. 

 Hal-hazırda hidroloji rayonlaşdırma müxtılif xəritələrin hidroloji  xüsusiyyətlərinin 

təyininə əsaslanır. 

1)çayların qidalanma mənşəyinə görə (M.Libovoçə görə) 

2)çoxillik axıma görə (B.Zaykova görə) 

3)Su rejiminə görə 

4)Yaz gursululuğunun maksimal axımına görə (D.Sokolovskiyə görə) 

Ən mühüm göstərici və kompleks hidroloji əlamət çay axımı  və axımı 

formalaşdıran amillərdir.(atmosfer yağıntıları və parçalanma) Buna görə hidroloji 

ərazilərin taksonlarını ayırarkən axım və rütubətlənmə şəraitlərinin miqdar 
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göstəricilərinə  əsaslanır. V.Traykski  hidroloji rayonlaşmanı rütubətliyin  

elementlərinin məkanda paylanma  qanunuyğunlarını  müəyyən  edilməsi  və səth 

sularının rejiminin  müəyyənləşdirilməsi kimi nəzərdə tuturdu.Buna görə hidroloji ..... 

görə bərabərən səth sahəsini nəzərdə tuturdu.Bunun metoduna əsas əlamət kimi su 

balansı göstəriciləri nəzərdə tutulurdu. (Y=axım+buxralanma) Hansını müqayisə edilə 

bilən ədədi göstərməyə əaslanır. 
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Mühazirə 7 

Coğrafi informasiya sistemləri və xəritələrin elektronlaşdırılması 

 

Coğrafi informasiya sistemləri 

Müasir dövrdə coğrafi informasiyanın toplanması əsasən proqramlaşdırılmış 

sistem vasitəsilə aparılır. Bu sistemlər həm yerdəki müntəzəm müşahidə məntəqələri 

ilə, həm də yerdən kənardakı süni peyklərdən informasiyaları qəbul edir.  

Coğrafi informasiya sistemləri istifadə sahəsinə görə aşağıdakı sahələrə bölünür: 

1. kosmik və aerofoto şəkillərin kadastr məqsədilə deşifrlənməsi. Onlara aiddir: ARC 

/ İNFO, AVTOCAD, ARVİW, ERDAS, İDRİSİ. 

2.  mövzu xəritələrinin yaradılması: MAP İNFO, İNTER CRAF, ARCWIEW. 

3. rəqəmli topoqrafik xəritələrin yaradılması: R2, İDRİSİ, ARC / İNFO. 

4. izoxətli xəritələrin yaradılması sistemləri: Surfer, İNTERGRAF. 

5. topoqrafik xəritələrin yaradılması sistemləri: TRİMBLE, GEMATİ. 

6. relyefin üçölçülü modellərinin yaranma sistemləri: ERRMAPPER, İDRİSİ, 

TERRİN. 

7. coğrafi multimedia yaranma sistemləri: İDRİSİ, İLLUSİON, 3 DMAX. 

8. coğrafi məlumatların riyazi statistik modelləşdirmə sistemləri: STATİSTİCS, 

STATWİN. 

11.təbiətdəki səsləri araşdırma sistemləri: COOLEPTİPRO, SOVNFORSE. 

12.xəritə materiallarının coğrafi sistemlərə verilməsi üçün ilkin araşdırma sistemləri: 

ADOBE, PHOTOSHOP, COREL DRAW. 

13.peyklərlə əlaqə yaratma proqramları: SATELLİT. 

         CİS – lərdə kartoqrafik proyeksiyalar vardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə CİS – ləri 

məkanla bağlı problemlərlə məşğul olan elm və təsərrüfat sahələrində işlənir. Məkanla 

bağlı sistemlərin verdiyi sistemlər coğrafi koordinatlarla ifadə olunur.CİS – lərin 

hesablama xüsusiyyətləri iqtisadi hesablamalarla uyğun gəlir. Buna görə CİS – lər 

iqtisadiyyatda istifadə olunur. CİS daxil olan informasiyalar aşağıdakı kimi olur: 
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   -kosmik və peyk şəkilləri, 

   -kosmik və peyk video yazıları,  

   -kosmik və peyk səs yazıları, 

   -radar dalğa yazıları,  

   -təbii və iqtisadi obyektlərə aid rəqəm məlumatları, 

   -təbii və iqtisadi obyektlərə aid mətn informasiyaları, 

   -süni peyklərin ölçdüyü hündürlük informasiyaları, 

   -tele və radio məlumatı informasiyaları. 

         Daxil olan informasiyalar onlara aid proqram əsasında avtomatik deşifrlənir və 

bir formadan başqasına keçirilir. CİS – lərdə informasiyalar saxlanma formasına görə 

3 cür olur: 

rəqəm informasiyaları 

səs informasiyaları 

şəkil informasiyaları. 

         Rəqəm informasiyaları onluq və ya rum rəqəmərlə ifadə olunur. Faylları TAB, 

DBF, DAT verilir. 

Səs informasiyaları – WAV, SD, MP3. 

Şəkil informasiyaları – İMG, BMP, GİF, TİF. 

Rəqəmli xəritə modellərinin yaradılması üçün texniki və proqram tələbləri 

Dijitayzer vasitəsilə plan, xəritə və sxemin CİS - ə daxil edilməsi  - Dijitayzer 

planşet formasında olur. Rəqəmləşdirilən məkanın ekstrimal koordinatları, sonra isə 

coğrafi koordinatları müəyyən edilir. Dijitayzer ölçülərinə görə : dioqanalı 17 sm – 

dən 5-6 sm-ə qədər olur.  

Informasiyalar kompyuterə verilməsi zamanı dijitayzer olmayanda skaynerdən keçir 

və müxtəlif formada komyuterə verilir:  

- milyon rəngli 

- 256 boz rəngli effekt ilə 

- monoxron ağ-qara rəngli 
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Skaynerlərin rənginin müəyyən edilməsində ən vacib şərtlərdən skaynerlənən 

modelin qrafiki rejimi verilir. Yəni kompyuterə daxil olan hər hansı rəng bir nöqtədə 

ifadə olunur. Hər nöqtəyə  düşən dikselin rənginin keyfiyyəti təyin edilir. 

Diksel dedikdə kompyuterdə bir nöqtədə cəmlənən informasiya vahidi nəzərdə tutulur. 

Kompyuterin qrafiki rejimləri 200x350, 400x600 diksel, 600x480, 800x600 diksel. 

Ekranın qrafiki rejimi böyüdükcə, diksellərin sayı artır. Qrafiki rejim artdıqca rəng 

miqdarı azalır. Kompyuterin rəng xüsusiyyəti ilə qrafiki rejimləri xüsusi modullarla 

tənzimlənir. 

Məkanda kvadrat formalı ərazi şaquli və üfüqi istiqamətindəki diksellərin 

müxtəlifliyindən təhrif olunmuş şəkildə verilir. 

Bu təhriflərin aradan qaldırılması çapa verilən xəritə materialları kartproyeksiya 

əsasında çapa çıxır. 

CİS – in fərdi xüsusiyyətlərindən biri də riyazi interpolyasiyadır. İzoxət çəkən 

CİS-lər interpolyasiya düsturları istifadə edir: Surfer, İNTER GRAF. 

Statistik hesablama tələb olunan kadastr və ya mövzu xəritələri hazırlanmasında 

statistik məlumatlardan istifadə olunur. 

Xəritələrin dijitaziyasından sonra onların obyektlərinin adları yazılır. Adların 

yazılması üçün OPTİUM bölməsində TXT düyməsi basılaraq milli əlifba seçilir. 

Adlar yazıldıqdan sonra xəritələrin bazası yaradılır. Rəqəm bazasında adların daxil 

olması TXT düyməsi basıldıqdan sonra Table bölməsinə keçilərək TABLE 

MAİNTENAN bölməsinə daxil olub, sütunlardakı rəqəm tipi göstərilir. Rəqəmlərin 

tipi aşağıdakı formada olur: INEGER, CHARACTER, DATA. 

Obyektlərin adı yazılan sütunlar xarakterikdir. Sütunların sayı göstərilir. Kəsr 

rəqəmləri ifadə etdikdə tam və kəsr hissənin rəqəmlərinin sayı göstərilir.  

DATA və başqa formalar ekrandakı formalara görə müəyyən edilir. 

Sistemlərin əksəriyyətində sütunların maksimum sayı göstərilir. Sətrlərin sayı 

məhdud deyil. Rəqəmləri yığmağa başlamazdan əvvəl sütunların adları CİS-lərə daxil 

edilir.  
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Coğrafiya elmində xəritə nəşriyyatı son zamanlar CİS – lərlə aparılır. Şəhər və 

kənd planları, reklam sxemləri: CİS – lərdə qrafiki işlər də yerinə yetirilir. 

CİS – lərin həm də multimedia yaratma imkanı var. Həm iki, həm də üçölçülü 

xəritələr çəkir. Üçölçülü xəritələrdə obyektlərin hər tərəfi çəkilir, relyefin modeli 

yaradılır. 

Üçölçülü modellər antropogen amillərin təsvirində istifadə olunur. Üçölçülü 

modellər əsasında həcm hesablamaları və layihə işləri aparılır.  

Bundan başqa CİS – lərdə animasiya xəritələri və ya hər hansı hadisə gediş 

verilə bilər. Animasiya xəritələrinə misal iqtisadi coğrafi xəritələrin ekrana çıxmasıdır.  

Təbii proseslərin animasiya yarandığı andan son məhv olma anına qədər kəskin 

dəyişiklik hərəkətləri ifadə olunur. Üçölçülü model üzərində qurulur. Təbii hadisə 

modeli İLLUZİA proqramı ilə verilir. 

Coğrafi multimediada şəkil, səs və hərəkət nəzərdə tutulur.  

Media sözü informasiya təbliğinin metodudur.  

Multimedia çoxsahəli media deməkdir. 

 

 

Rəqəmli xəritə məlumatları bazası və bankının yaradılması 

GIS-lərdə informasiyaların verilənlər bazası 

Verilənlər bazası GİS-lərdə əsasən 3 cür olur -dBase,R:Base ,ASCll  

dBase-cədvəl bazası  

R:Base -ierarxiya şəbəkəsi bazası 

ASCll -mətn bazası  

Bu bazalar bir-bir ilə əlaqəli şəkildə işləyə bilər.İnformasiya bazalarının 

yaradılmasında və bir-biri ilə əlaqələndirilməsində Oracle proqram təminatından 

istifadə olunur.İnformasiya bazaları xarakterinə görə çox abonentli və tək abonentli 

qruplara bölünür.ÇOX abonentli informasiya bazaları dedikdə informasiyaların 

internetdə və həmçinin müxtəlif istifadəçilərdən monikulyasiyası nəzərdə 
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tutulur.Həmçinin çox istifadəli informasiya bazalarıyerli xarakterli ola bilər.MƏS-

təşkilatın öz bazası  

İnformasiya bazası yerüstü yaradıcılardan başqa kosmosdakı peyk və uçan 

aparatlarla yaradıla bilər.Bu elektron aparatlar informasiyaları şəkil,söz və yazı 

formasında bazaya daxil edilir. 

GİS-lərdə verilənlər bazasının təhlili üsulları 

1.Məkanda bir-biri ilətəmasda olan obyektlərin təhlili. 

2.obyektlərin xüsusiyyətlərinin təhlili 

3.obyektlərin təsnifi,birləşməsi və silinməsi üsulları 

Təhlil dedikdə GİS-lərin yaddaşına verilmiş informasiya növlərinin üzərində 

aparılan düzəlişlər nəzərdə tutulur.Bu düzəlişlərə misal hər hansı bir torpaq üzərində 

tikilmiş evlərin xüsusiyyətlərini gözdən keçirmək olar.Bunun üçün torpaq tipləri və 

evlərinin yerləşdiyi məkan təhlil edilir. 

 

Verilmiş nümunədə GİS-lər iki informasiya məntəqəsini istifadə edərək evləri 

və torpaq tiplərini istifadə edərək  onlardan yeni informasiya almaq məqsədi ilə 

birləşdirilir.Verilən tapşırıqda evlərin müxtəlif tip torpaq üzərində tikilməsi üçün 

fərqlərin müəyyən edilməsi təyin edilir.Əgər biz qeyri-cinsli torpaq quruluşlu 

sahələrdə təhlil aparılarsa  bu zaman qarşıya qoyulan məsələ çoxsaylı fərqlərin ortaya 

çıxmasına səbəb olur.GİS-lərdə mərtəbələri tutuşdurmaq yolu ilə araşdırılır.Çoxsaylı 

mərtəbələrin araşdırılması  
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Rəqəmli xəritələrin  koordinat sistemləri 

Koordinat sistemləri-Koordinat sistemlərindən istifadə olunduqdaseçıilən yer 

səthi ərazinin kənar nöqtələrinin paralel və meridianlara görə vəziyyəti 

müəyyənləşdirilir.Yəni kənar nöqtələrin coğrafi uzunluq və enliyi təyin 

olunur.Xəritəşünaslıqda sferik təbəqəni  müstəviyə keçirirlər.Bu zaman en və 

uzunluqların sferik səthdən müstəviyə keçdikdə həqiqi təsvirləri yaradanda seçilmiş 

model kartoqrafik proyeksiya adlanır.Həmin mövqe x,y koordinatı ilə təyin edilir.Bu 

zaman sferik səthdə olan sahə ,bucaq müəyyən təhriflərə məruz qalır.Belə hallarda hər 

hansı qitə ,dağ,düzən və.s-in xəritələşməsində  elə proyeksiya seçilir ki , həmin səthdə 

sferik səthlə geoid arasındakı fərqlər minimal qiymət almalı.Yəni seçilmiş riyazi 

proyeksiya tətbiq olunan əraziyə bərabər toxunmalı .Buna görə də ayrı-ayrı ölkələr 

özlərinin koordinat sistemini yaradırlar.Yerli koordinat sistemlərini istifadə edəndə 

Qaus-Kryuger  proyeksiyası ,Merkatorun eninə (köndələn) proyeksiyasından istifadə 

olunur.Alyaska üçün isə Merkatorun çəp bucaqlı proyeksiyasından istifadə 

olunur.Yerli koordinat sistemində GİS verilənlərinin təsviri zamanı obyektlərin 

yerdəki mövqeyi ilə GPS koordinatı arasında fərqlər yaranır.Belə hallarda yerli 

koordinat sistemlərinə  WGS-84-dən yaranan fərq əlavə edilir.Kartoqrafik xəritə 

proyeksiyaları yaranan fərqi avtomatik olaraq düzəldə bilir.Həmçinin bu sistemlər 

WGS-84-ki hündürlük qiymətlərini geoid üzərindəki nöqtələrin hündürlük 

qiymətlərinə çevirə bilir. 

Mapinfo soğrafi informasiya sistemi ilə rəqəmli xəritə tərtibi ardicilliği 

Maprinfo CİS- proqramı ilə rəqəmli xəritə tərtibi əsasən iki üsulla yerinə 

yetirilir:  

1. Tədqiqatçının iştirakı olmadan Süni Peyk və yerüstü kompüter mərkəzində kosmik 

şəkillərin avtomatik üsullarla araşdırılıb  xəritələşdirilməsi. 

2. Tədqiqatçının əvvəlcədəd tərtib edilmiş topoqrafik xəritəni skanerlə kompüter 

yaddaşına verdikdən sonra onun obyektlərinin vektorlaşdırılması  və həmin oöyektlərə 
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dair rəqəm informasiyalarının elektron bazasının yaradılmasından sonra mövzu 

xəritələrinin yaradılması. 

Qeyd etdiyimiz birinci üsul hal-hazırda Dövlət əhəmiyyətli böyük təşkilatlarda 

istifadə olunur və onların informasiya bazası və cihaz təminatı tələbəçlər üçün məxvi 

xarakter daşıdığına və onlardan istifadə imkansız olduğuna görə bu metodiki işdə 

onlar haqqında yalnız üsusi məlumatlar verilir. 

İkinci üsulla rəqəmli xəritə tərtibi zamanı ən çox istifadə olunan MAPİNFO CİS 

proqramının cihaz təminatı və onlarda istifadə olunan informasiya tələbələr üçün heç-

bir məxvi xarakterli olmadığı üçün  hazırladığımız metodiki vəsaittdə onunla və 

SURFER proqramı ilə rəqəmli xəritə  yaradılması ardıcıllığı şərh edilmişdir. 

Mapinfo və başqa CİS proqramlarında rəqəmli xəritə yaradarkən il dəfə həmin 

xəritənin təsvir etdiyi məkanın coğrafi koordinatları müəyyən edilir və sonra isə 

çəkiləsi xəritənin kartoqrafik proyeksiyası təyin edilir. Azərbaycan ərazisi üçün tərtib 

edilmiş topoqrafik xəritələrin  əksəriyyəti Pulkovo 1942 koordinat sistemi ilə 

yaradılmışdır. Ona görə bizim ərazimizin rəqəmli topoqrafik xəritə əsası ilk növbədə 

Pulkovo 1942 koordinat sistemi ilə hazırlanmalıdır. Bizə lazım olan mövzu xəritəsi 

çəkildikdən sonra isə həmin xəritə  Respublikamızda tətbiq edilən yeni koordinat 

sisteminə çevrilməlidir.  

Çünki hal-hazırda təsərrüfatın bütün sahələrində Qlobal Mövqe Sistemi (QMS-

GPS) vasitəsi ilə xəritə və ya profil təsvirləri yaradılır. 

 


