
I FƏSIL. TFH-NIN COĞRAFI BAXIMDAN ÖYRƏNILMƏSININ NƏZƏRI 

VƏ METODOLOJI ƏSASLARI. 

 

1.1 Əsas anlayışlar 

 Elmi ədəbiyyatlarda TFH-nin həm forma, həm də məzmunca bir-birindən 

əsaslı surətdə fərqlənən çoxlu sayda təriflər və terminlərə rast gəlinir. Çox zaman isə 

bir-birinə oxşar təriflərdən istifadə olunur. Məsələn, təbii fəlakət hadisələri; təbii 

dağıdıcı və katostrofik hadisələr; xüsusi təhlukəli hadisələr; təbii fəlakətlər; təhlükəli 

hidrometeroloji hadisələr; təhlükəli təbiət və ya fiziki coğrafi proseslər; 

qarşısıalınmaz qısamüddətli proseslər; təbii geoloji hadisələr; ekstremal təbiət 

hadisələri və s. 

Bəzi təbii fəlakətlərin təsviri və qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq olunan 

terminologiyanın hərbi xarakter daşıdığı qeyd edirlər. Məsələn, zəlzələ, quraqlıq, 

qasırğa kimi TFH-ni nəinki mütəmadiliyinə, həm də təsərrüfata vurduqları maddi 

ziyana, bəzən də insan tələfatı təhlükəsi yaratdıqlarına görə fəlakətli hadisələr və ya 

faciəli hadisələr adlandırırlar. S,M Stoyko və PR Tretyak (1983) «həyat tərzi və insan 

əməyi üçün ilkin və əlverişli amillərin gözlənilmədən uzlaşması nəticəsində qısa 

zaman ərzində təbiəti müəyyən qədər dəyişən» hadisələrə böyük diqqət yetirirlər. 

«Qarşısıalınmaz qüvvəyə malik qısa müddətli hadisələri təbii proseslər adlandırırlar». 

Digər müəlliflər TFH-nin  anlayışını geniş şəkildə şərh edərək, verdikləri tərifə uyğun 

olan hadisələrin mahiyyətini və onların  səbəblərini əlavə edirlər. Məsələn, Miller 

təbii prosesləri bir qayda olaraq təbii amillərinin qarşılıqlı fəaliyyəti və onlara 

antropogen təsir nəticəsində meydana çıxan biosferinin konkret sahəsi üçün qısa 

müddətli, lakin böyük gücə malik qeyri tipik hadisə kimi izah edir. İ.P.Kerasimov  və 

P.V.Zvankova (1978) TFH-in fovqəladə, dinamik proseslər ilə əlaqəsini qeyd edərək, 

onların qeyri-müəyyən zaman ərzində baş verməsini və  nəticələrinin də eyni 

olmadığını göstərirlər. Tədqiqatçıların bir çoxu isə «hər hansı bir təbii prosesin və 

hadisənin yalnız insan və onun təsərrüfatı ilə əlaqədə katastrofik (faciəli), dağıdıcı, 

təhlükəli şəkil ala bilir» fikri ilə razılaşırlar.  
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V.M.Kotlyakovun(1977) qeyd etdiyi kimi, təbii proseslər təbiət üçün onun 

bütün inkişaf mərhələlərində xarakterik olub, ayrı-ayrı ərazilərin və ya landşaft 

komponentlərinin keyfiyyət baxımından yeni vəziyyətə keçməsində ətraf mühitinin 

inkişafında həmişə inqilabi rol oynayırlar. Lakin «katostrofik-faciəli» anlayışı mütləq 

olaraq sosial-iqtisadi xarakter daşıdığından, o təbii prosesin sərbəst gedişini izah  edə 

bilməz.  

Akademik D.V.Nalivkin (1969) də öz növbəsində bu cür nöqteyi nəzəri 

dəstəkləyərək, «faciə», «faciəli» terminlərinin – anlayışlarının adətən insanlara, 

onların həyatına, quruculuq işlərinə münasibətdə tədbiq olunduğunu qeyd edir. 

«Faciə həyatın normal axarının dayanması deməkdir» (Thompson,1983.). Bu 

baxımdan «Təbii fəlakət» anlayışına fiziki coğrafiyaya aid terminlərin dörd cildli 

ensiklopedik lüğətində «dağıdıcı qüvvəyə malik hər hansı bir təbiət hadisəsi» kimi 

tərif verilmişdir. Burada TFH-nin iqtisadi və sosial nəticələri nəzərə alınmadığından, 

biz bu tərifi uğursuz hesab edirik.  

Ədəbiyyatlarda eksterimal təbiət hadisələri (ETH), tarixi  təbiət hadisələri 

(TTH), təbii fəlakətlər (TF) və sair terminlərdən daha çox istifadə olunur. Onun üçün 

bu anlayışların  qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdən keçirək. Məsələn, ekstrimal təbiət 

hadisəsi (ETH) dedikdə hər hansı bir mövcud ərazi üçün tipik, səciyyəvi olan 

qanunauyğun coğrafi prposeslərin çoxillik təzahürünün orta göstəricilərində baş 

verən tərəddüdlər və ya hər hansı kənara çıxma halları nəzərdə tutulur. 

R.Q.Safiullin(1979) ETH-ni təsərrüfat obyektlərinin fəaliyyətinə, inkişafına və 

yerləşdirilməsinə təsir göstərən, lakin təbii fəlakətlərdən fərqli olaraq illərlə 

toplanmış maddi dəyərlərin məhvinə səbəb olmayan təbii proseslər kimi xarkterizə 

edir. A.T.Altunin (1976) təbii fəlakətlər anlayışını əhalinin normal həyat fəaliyyətinin 

gözlənilmədən  pozulması, maddi dəyərləri qəflətən dağıdılması və məhv edilməsi 

kimi izah edir. Sovet ensiklopedik lüğətində  (1984-cü il, 3-cü nəşr) TFH  insan 

tələfatına səbəb olan və maddi ziyan vura bilən faciəli təbiət hadisələri kimi izah 

edilir. Bu təriflərdə təbiət hadisələri və təbii fəlakətlər kimi iki  anlayış eyniləşdirilir. 

Fikrimizcə, anlayışların bu cür izahı göstərilən terminlərin tam mənasını əks etdirmir. 

Ona görə ki, hər bir təbii proses heç də TF səbəb olmur. Təbii fəlakət həmişə təbiətin 
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böyük dağıdıcı qüvvəsi ilə meydana çıxaraq, müvafiq şəkildə maddi dəyərlərin 

məhvi, psixoloji pozğunluqlar, insan təlafatı ilə xarakterizə olunur. TFH, ETH kimi 

yalnız təbii amillərlə əlaqədar baş verdiyi təqdirdə, onlar bu təzahürlərin doğurduğu 

sosial proseslər ilə  sıx bağlı olur. Qilbert Uayta (1978) təbii fəlakət anlayışını 

əhalinin qarşılıqlı təsir və təmasında baş verən təhlükə ilə bağlı olan hadisə kimi izah 

edir. O, insanların TFH-dən azad olmasını, onların sosial həyat tərzlərini təbiətdən 

istifadə sisteminə uyğunlaşdırmaqda görür. Rayonun təbiət hadisələrinə qarşı 

davamsızlığını təyin edən amillərə onun tarixi və sosial şəraiti, eləcə də iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi şamil edilir. (İ.P.Kerasimov və T.V.Zvankova, 1978. ). 

Dövlətin TFH-nə qarşı zəruri texniki müdafiə vasitələrinin mövcud olmadığı 

və əhaliyə iqtisadi, mənəvi və tibbi yardım göstərə bilmədiyi hallarda TFH-r  TF-ə 

çevrilir.  

Buna 1889-1892,1897,1901-ci illərdə Rusiyanın avropa hissəsində quraqlığın 

doğurduğu aclığı misal göstərmək olar. 1921-ci ildə gənc Sovet dövlətinin Volqaboyu 

rayonunun aclıq çəkən əhalisinə yardım göstərə bilməməsi nəticəsində ərazini 

bürüyən quraqlıq, şübhəsiz olaraq təbii fəlakət hesab edilmişdir. Lakin buna oxşar və 

hətta daha kəskin olan 1946 və 1972-ci illərin quraqlığı  artıq əvvəlki kimi faciəli 

nəticələrə malik ola bilməmişlər. Buna görə də «təbii  fəlakət» anlayışının 1946-

1972-ci illərin quraqlığına heç bir aidiyyatı yoxdur. Başqa sözlə desək, əvvəllər 

olduğu kimi Rusiyanın ərazisində tez-tez  nəzərə çarpan quraqlıq və qara küləklər 

artıq TF-ə çevrilmirlər. Onların təzahür  etdikləri rayonlarda ardıcıl müdafiə tədbirləri 

həyata keçirilir. Quraqlıq və ya quru isti küləklər nəticəsində dəyən ziyanın dəyəri isə 

Dövlət və digər özəl sığorta şirkətlərinin xətti ilə ödənilir. Dəymiş zərərə görə ödəmə, 

xəbərdarlıq, müdafiə və «kompensasiya» vasitələri təbii hadisələrin təhlükəsini 

zəiflətmək, və ya təmamilə ləğv edərək, onların TF-ə çevrilməsinin qarşısı alınır. 

Lakin, təbii proseslər arasında gözlənilməz hallar mövcud olduğundan, onlar  baş 

verdiyi vaxt, yer və miqyasına görə öz məcrasından çıxaraq TF-ə çevrilirlər. Buna  

1948-ci ildə Aşqabadda baş vermiş zəlzəni və yaxud 1984-cü ilin iyun ayında  

Rusiyanın Yaroslav, Kostroma, İvanova vilayətlərini və onlara qonşu rayonları 

çuğlayan qasırğanı misal çəkmək olar. Bəzi hallarda TFH insanların günahı və 
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bağışlanmaz səhvi nəticəsində TF-ə çevrilir. Məsələn, sellər yaşayış məntəqələri, 

təsərrüfat sahələri və insan həyatı üçün təhlükə yaradan təbiət hadisələrindən biridir. 

Lakin, sellərin baş verməsi antropogen amillərlə əlaqədar olduğundan, çox zaman 

onların fəaliyyətini proqnozlaşdırmaq mümkün olur. Sel hadisəsindən ziyan çəkən və 

ya bu təhlükə ilə qarşılaşan rayonlarda ərazidən istifadəyə dair müəyyən tələblərə 

riayət olunarsa, təbii proseslərin təsərrüfata və əhaliyə təsiretmə qüvvəsini zəiflətmək 

mümkündür. Lakin belə təbii proseslərdən vaxtında müdafiə olunmaq üçün zəruri 

tədbirlər görülmədikdə, ərazi üçün təbii sayılan sel hadisəsi TF-ə çevrilir. Fikrimizcə 

geniş mənada TFH dedikdə məhsuldar qüvvələrin inkişafına və yerləşdirilməsinə 

təsir göstərən, insan və təbiət tərəfindən yaradılmış maddi nemətləri məhv edən, 

əhalinin hayat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan, yerin coğrafi örtüyündə baş verən 

proseslərin məcmusu başa düşülür.  

Bu kitabda əsasən TFH nəzərdən keçirilsə də, lakin buraya bir sıra hallarda 

xüsusi gücü ilə fərqlənən, təbiətə və təsərrüfata böyük zərərlər vuran ekstremal təbii 

hadisələri ETH də aid etmək mümkündür. TF terminindən kitabda mahiyyətinə görə 

bu anlayışa müvafiq olan təzahürlərin təsviri zamanı istifadə olunur. Xarici ədəbiyyat 

mənbələrindən istifadə olunması zamanı da «təbii fəlakət» termini geniş şəkildə 

tətbiq olunduğunu görürük.  İngilis dilli ədəbiyyatlarda ən çox işlədilən terminlər 

«natural dizaster» və «natural hazards» (hər iki termin «təbii fəlakət» anlayışını əks 

etdirən ) terminləridir  /Q. Uayt1978/. 

 

1.2. TFH-nin təsnüfatı 

Aparılan  tədqiqatların elmi baxımdan yaxşı dərk olunmasında  öyrənilən 

hadisələrin təsnifatının aparılması əsas mərhələlərdən biri sayılır. TFH haqqında 

mövcud təsəvvürlərin sistemləşdirilməsi və onlara qarşı mübarizə işlərinin 

yüngülləşdirilməsi üçün bu problemin ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən təzahürlərin 

müxtəlif təsnifatları  verilmiş və bu proses indi də davam edir. TFH-nin 

formalaşmasını və zərərli təsirini  şərtləndirən əsas amillərdən asılı olaraq, çoxlu 

sayda buna oxşar təsnifatlar işlənib hazırlanmışdır. Lakin bir qayda olaraq hər bir 

təklif olunmuş təsnifat bütün TFH-nin məcmusunu deyil, yalnız onun bir-iki növlərini 
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əhatə etmişdir. Ona görə də bütün əraziləri əhatə edən TFH-nin ümumi əlamətlərini 

özündə birləşdirən vahid təsnifat hazırlanmalıdır. Bu təsnifat ayrı-ayrı  TFH-nin  

yaranmasına  təsir göstərən amillərin müxtəlifliyinin nəzərə alınmaqla, yalnız hər 

hansı bir «dominant» əlamətlərin ümumiləşdirilməsi və fərqləndirilməsi zamanı 

mümkündür. Belə amillərin daha ətraflı şəkildə sistemləşdirilməsi üçün tədqiq olunan 

TFH-nin məqsədli təyinatından  və xarakterindən asılı olaraq təsnifatın müxtəlif 

növlərinin işlənib hazırlanması məqsədəuyğundur.  

Bütün TFH əksər hallarda xalq təsərrüfatının və təbii mühitinin tarazılığını 

pozur, mənfi iqtisadi nəticələrə səbəb olurlar. Bu ziyanın xarakteri TFH-nin fiziki 

mahiyyətindən, mənşəyindən, coğrafi yayılmasından, eləcə də onların müəyyən 

müddət ərzində  inkişaf etməsindən və başa çatmasından asılı olaraq dəyişilir. Ona 

görə də K.Xyuit və L.Berton(1972) TFH-ni atmosfer, hidroloji, geoloji və bioloji  

kimi 4 kateqoriyaya bölürlər. Bu cür təsnifat əsas etibarı ilə  heç bir etiraza səbəb 

olmasa da, TFH-nin dərin təhlili üçün  çox sxematikdir. TFH-nin müxtəlifliyini onun 

növlərinin məhdud sayına çatdırmaq cəhti bəzən daşqınları və qar uçqunlarını geoloji 

qrupa daxil etməyə şərait yaratmışdır ki, bununla da razılaşmaq olmaz.  

TFH-nin əsaslandırılmış şəkildə dərk olunması, öyrənilməsi və 

proqnozlaşdırılma metodikasının təşkili üçün daha etibarlı vasitə onların 

sistemləşdirilməsidir. TFH mahiyyətindən, xarakterindən, yaranmasından və zaman-

məkan daxilində dəyişməsindən asılı olaraq elmi ədəbiyyatlarda ilk dəfə 

sistemləşdirib, təsnifatını verənlər B.Ə.Budaqov,N.A.Babaxanov(1978) olmuşlar. 

Müəlliflər TFH-nin aşağıdakı kimi sistemləşdirilməsini təklif edirlər. Əvvala, bütün  

TFH yerüstü və yerdən kənar növlərə bölünürlər. Yerdən kənar  TFH kosmogen 

mənşəyə malik olub atmosferdə, yerüstü TFH isəYer kürəsinin coğrafi örtüyündə 

əmələ gəlirlər.  
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Təbii fəlakət hadisələrinin sistemləşdirilməsi 
  

Tiplər Törəmələrin 

şərtləri 
Təbii-dağıdıcı hadisələrin növləri və 
təzahürlərin davamı:  

1. Ani; 2. Saat, günlər; 3. Həftələr, aylar. 

1 2 3 

Yerdənkənar baş 
verən 

 

 

 

Yer kürəsində baş 
verən 

Kosmik 

 

 

 

 

Meteoroloji-iqlim 

 

 

 

 

 

 

Hidroloji 

 

 

Hidrometeoroloji 

və geoloji-

geomorfoloji 

 

Buzlaq-meteoroloji 

 

 

Buzlaq-hidroloji 

 

Geoloji 

 

Geoloji-tektonik 

 

 

Tektonik-hidroloji 

 

Geoloji-

geomorfoloji 

Meteoritlərin düşməsi 1. 

Asteroidlərin düşməsi 2. 

Kometalarla toqqüşma 1. 

Genəş fəallığı 1. 

 

İstilik 2. Quraqlıq 3. Qara yel 3. Tozlu 

tufan 2. Qum yığımı 2. Qar yığımı 2. 

Boran 2. Qar fırtınası 2. İldırım 1. Şiddətli 
külək 2. Fırtınalı külək 2. Qasırğa 1. 

Tufan (Tornado) 1. Şaxta 2. Güclü şaxta 

(soyuq dalğa) 2. Leysan 2. Çox davamlı 

yağış 3. Dolu 2. Duman 2. 

 

Güclü subasma 2. Daşqın 2. Su qasırğası 

1. Güclü dalğa 2. 

 

Sel 2. 

 

 

Buzlaq aşınması 1. Qar uçqunu 1. 

Buzlaqların hərəkəti 3. 

 

Qalın buz 3. Çay tıxanması 2. Aysberq 1. 

 

Yeraltı yanğın 3. 

 

Vulkanların püskürməsi 1. Zəlzələ 1. 

Palçıq vulkanlarının püskürməsi 

 

Sunami 2. 

  

Sürüşmə 2. Uçqun 1. Daş uçqunları 1. 

Aşınma 2. 

 

1.1. Cədvəldən göbründüyü kimi  TFH-nin mənşəyi və inkişafına ayrı-ayrı 

amillər (kosmik, meteoroloji-iqlim, hidroloji və sair) və ya onların birləşməsi 

(hidrometeoroloji  və geoloji-geomorfoloji, tektonik-hidroloji, biometeroloji)  təsir 
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göstərir. TFH-nin müəyyən zaman kəsiyi ərzində meydana çıxması, inkişaf etməsi və  

başa çatması göstəriciləri müxtəlifdir. Belə ki, ildırımın əmələgəlməsi və başa 

çatması üçün 1-10 saniyə, sellər  üçün  20-30 dəqiqə, quraqlıq üçün isə  10-20 gün, 

bəzən isə bir neçə ay tələb olunur.  TFH-nin müəyyən zaman ərzində davamlığının 

müxtəlifliyini nəzərə alaraq, onların təhlükəlilik dərəcəsini və müdafiə imkanını, 

optimal hallarda isə onların insanların həyat fəaliyyətinə təsir qüvvəsinin qarşısının 

alınmasını və ya zəiflədilməsini təyin etmək mümkündür. Başqa sözlə desək, təsir 

qüvvəsi gözlənilmədən meydana çıxıb, ani vaxtda baş verərsə, o zaman ondan xilas 

olmaq çətindir. Təsir qüvvəsi  əksinə, proqnozlaşdırıldıqda  və onun meydana 

çıxması ilə təzahür etmə müddəti məlum davamiyyət ilə fərqləndikdə, o zaman onun 

mənfi təsirini müəyyən qədər zəiflətmək olur. TFH-nin digər  vacib cəhəti, onların 

fasilələrlə təzahür etməsidir. V.M.Kotlyakov(1977) TFH-ni qeyri-dövrülük metodu 

üzrə qiymətləndirərək, onları ildə bir neçə dəfə  (qar və daş üçqunları, qar yığını, 

güclü daşqınlar), ayrı-ayrı illərdə (çayda buz yığını, daşqın, quraqlıq, sel), uzun 

illərdən sonra (buzlaqların əriməsi, zəlzələ, sunami küləkləri, vulkan püskürmələri) 

baş vermələrinə görə təsnif etmişdir.  

TFH-nin T.V.Zvankov(1970) tərəfindən təklif olunmuş təsnifatı tətbiqi 

xarakter daşıyır. Müəllif yer səthində baş verən və müxtəlif tikililələrə mənfi təsir 

göstərən, müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsini  tələb edən  fiziki-coğrafi 

prosesləri növbəti qruplara bölür;  

1/ sellər, qar və daş uçqunları (dağlarda) 

2/ torpağın donmuş halda qabarması, karst uçurumu, torpaq sürüşmələri; 

3/ erroziyalı-akkumlyativ; 

4/ suffozionlu, torpağın donmuş halda soliflükasiyası; 

5/ qum və qar yığını, düzənlikdə buzlaşma prosesləri. 

Təbii proseslərin hər bir növünə və onların dinamikliyinə dair kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının təqdim olunması ilə əlaqədar olaraq burada həm 

törədilən dağıntıların,, həm də müdafiə tədbirlərinin xarakteri təsvir olunmuşdur. 

T.V.Zvankovun təsnifatı böyük  praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
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TFH-nin növləri və onların baş vermələrinə görə sistemləşdirilməsi dağlıq 

ölkələrdə baş verən ekzogen proseslərin timsalında V.F.Petrov(1976) tərəfindən 

təsnif olunmuşdur. O, dağlarda baş verən təbii-dağıdıcı prosesləri (ümumi sayı 22) 

növlər, yarımnövlər, siniflər, və yarımsiniflər üzrə təsnif etmişdir. Məsələn, daş 

uçqunları və çökmələr planetar yarım növün qravitasiyalı sinifinə, sellər isə hidroloji 

növün su mənşəli yarımnövünün  füllüvial sinifinin çay axımının yarım növünə aid 

edilir. Aridli növ, müəllif tərəfindən iki yarımnövə (planetar və eol) üç sinifə, 

hidroloji növ isə iki yarım növə (su və buzlaq), dörd sinifə və səkkiz yarım sinifə 

bölünür. 

Təbii fəlakətlərin C.X.Latter(1969) tərəfindən  aparılan təsnifatında tamamilə 

başqa əsaslandırılmış prinsipdən istifvdə olunmuşdur. O, TFH nadir hallarda baş 

vermiş insan tələfatının maksimal sayına görə (bütün bəşər tarixi boyu) sıralara 

ayıraraq, gələcəkdə bu rəqəmin maksimum həddə çatmasından asılı olaraq 

qiymətləndirmişdir. Onun qiymətləndirmələrinə görə daha dağıdıcı qüvvəyə malik 

TFH belə bölünürlər: leysan yağışlarının törətdikləri daşqınlar 1-2 milyon nəfərdən 

çox ; zəlzələ 830 min-1,5 milyon;; tayfun və ya qasırğa 300 min-0,5 milyon; seysmik 

mənşəli  sunami küləkləri 215-250 min;  sürüşmələr 200-250 min; vulkan 

püskürmələri 100 min – 2 milyon nəfər insan ölümünə səbəb ola bilər. Bu cür təsnifat 

TFH-nin bəşəriyyət üçün yaratdığı təhlükə haqqında ən ümumi təsəvvürlər əldə 

etməyə imkan verir. Artıq Letterin elmi işinin dərc olunmasından bir il sonra 

Banqladeşdə baş vermiş siklon iki dəfə çox, yəni 1 milyon insan həyatına son 

qoymuşdur. Bu hadisəni müəllif əvvəlcədən müəyyən edə bilməmişdir.  

TFH-nin faciələrinin ölçülərini və onların statistik göstəricilərini 

qiymətləndirmək üçün E.R.Maykılzın(1983) təqdim etdiyi təsnifat xüsusi maraq kəsb 

edir. Müəllifə görə bədbəxt hadisəyə – 1 nəfərdən 1000 nəfərə qədər insan həyatının 

məhv olması və təhlükə altında qalması; fəlakətə –1000 nəfərdən 1 milyona qədər 

insan həyatının məhv olması və ya təhlükə altında qalması;  daha geniş həcmli və ya 

böyük miqyaslı faciələr törədən fəlakətlərə isə-1 mln. nəfərdən çox insan həyatının 

məhv olması və ya təhlükə altında qalmasını aid edir.  
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Təbii fəlakətlərin miqyasları haqqında digər təsəvvürləri L.Şıhanın və 

K.Xyuitın (1983) təsnifatı əks etdirir. Onlara görə iri miqyaslı fəlakət heç olmasa, 

aşağıda sadalanan meyarlardan birinə cavab verməlidir: ən  azı 1 milyon dollar  

ziyan; və ən azı 100 nəfər insan ölümü; ən azı 100 nəfərin insanın yaralanması 

(Şheehan, Neuitt, 1969) B.V. Şax 14 ildən sonra yeni  informasiya və qiymət artımını 

nəzərə alaraq, öz sistemləşdirmələrində düzəliş edərək, 1 milyon  dəyərində vurulmuş 

ziyanı  3,6 milyon dollarla əvəz etmişlər.   

TFH-nin ərazidə yayılmasına görə təsnifatının aparılması onların miqyası 

haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. V.M.Kotlyakov TFH-ni miqyasına görə 

3-qlobal, regional və lokal növə bölür. Bütün planeti və ya onun böyük bir hissəsini 

əhatə edən qlobal TFH-nə zəlzələ və sunami küləklərini, ayrıca qeydə alınan 

ekstremal soyuq qış və ya quraqlıq ilə müşayət olunan qızmar yay mövsümlərini, 

vulkan püskürmələrini, qitələrin hüdudları daxilində və ya onların ayrı-ayrı 

hissələrində baş verən regional təbii hadisələrə güclü küləkləri, toz burulğanını; lokal 

TFH-nə isə qara yel, sel, doluvurma və daşqın kimi məhdud ərazilərdə yayılmış (ayrı-

ayrı vadilərdə, dağ yamaclarında) təbii prosesləri aid edilir. 

Bu təsnifatın  dəqiqləşdirilməsinin vacib olmasını qeyd etmək istərdik. İlk 

növbədə qlobal hadisələrə daxil olan bütün təbii proseslər müəyyən ərazilərdə 

müşahidə olunduğundan (yalnız sunami küləklərini istisna etmək şərtilə) onları 

regional TFH-nə də aid etmək olar. Məsələn, zəlzələlərin seysmik mərkəzi dəqiq 

lokal sahədə məhdudlaşsada, onun nəticələri konkret ərazilərdə təzahür etməsi ilə 

nəzərə çarpır. Bütün bunları vulkan püskürmələrinə də aid etmək olar. Məhdud TFH-

nə ayrı-ayrı  vulkan püskürmələrini, meteoritlərin yer səthinə düşməsini, uçqun, 

sürüşmə və selləri, ildırım zərbəsini, mədənlərdə kömürün özü-özünə od almasını və 

torf yataqlarının qəflətən alışmasını aid etmək olar.  

Göstərilən misallar TFH-nin təsnifatına dair mövcud yanaşma və qruplaşdırma 

üsullarının  müxtəlif olmasını göstərir. Bu yanaşma üsullarına genetik, mühəndis-

coğrafi, müvəqqəti, ərazilik, statistik və digər metodlar daxildir. Lakin, bütün bunlar 

TFH-nin iqtisadi coğrafiya baxımdan öyrənilməsi üçün kifayət deyildir.Ona görə 

TFH-nin ümumi şəkildə qiymətləndirilməsi, onların təsərrüfat obyektlərinin 
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fəaliyyətinə təsiri,   proqnozlaşdırılması və onlardan müdafiə imkanları üzrə təsnifatın 

verilməsi zəruridir. Bizim tərəfimizdən, ilk dəfə olaraq TFH-nin dağıdıcılıq  

dərəcəsinə və müxtəlif təsərrüfat obyektlərinin inkişaf ritminə təsirinə, eləcə də 

onların normal fəaliyyətinin bərpa olunması imkanlarına görə  təsnifatı tərtib 

olunmuşdur. (1,2. Cədvəl bax)
1
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TFH, bütün obyektlərə göstərdiyi dağıdıcı təsiri 
Zəlzələ                                    xxx     xxx   +++   xx    xx      ++    xxx     xx     +     xxx    xxx  +++ 

Daşqın                                     xxx      xx     ++    xxx   xx      ++    xxx     xx     +     xxx     xxx   ++ 

Sel                                           xxx      xx     ++    xxx   xx      ++    xxx     xx    ++    xxx    xx     ++ 

Sürüşmə                                  xx        x        +       x      x        +      xxx     x      +      xxx     x      + 

Uçqun                                     xx        x        +       x      x        +      xxx     x      +      xxx     x      + 

Buz uçqunları                         xx        x        +       x       -          -        x      x      +      xx       x      + 

Qar uçqunları                          x          x        +       x       -          -       xx     x      +      x         x      + 

Leysan                                    x          x        +      xx    xx        +       xx    xx     +      x         x      + 

Davamlı yağışlar                    x         x        +      xx    xx        +        x     xx      +     x         x       + 

Daş uçqunları                         x         -         +        -       -          -        xx    x       +     x          -       + 

 
Əsasən kənd təsərrüfatı obyektlərinə dağıdıcı təsir göstərən TFH 
Quraqlıq və qara  yel              -         xx        -       xxx     x       ++      -       x       -       -       x        - 

Toz fırtınası, qum yığımı        -         xx        -        xxx    x        ++     xx    xx      -        -       x       - 

Qar yığımı                               -         xx        -         xxx    xx       +       -       xx     -       -        x       - 

Dolu                                        -          -          -        xxx     -        ++     -        -       -       -       -         - 

Şaxta                                       -          -          -         xx      xx       +       -       xx     -       -       -        - 

 
Müxtəlif obyektlərin fəaliyyətinə əsasən təsir edən TFH 
Güclü şaxta                             -           xx        -         xx      xxx      +      -      xxx    -      -       xx      - 

Çovqun, burulğanlı külək       -           xx        -          -         xx        -       -       xx     -      -        x       - 

Güclü külək (qəfl fırtına)       x          xx       +         x          x        +      -         x      -     -        x       - 

Duman                                    -           -         -           -            -        -       -          x      -      -      -        - 
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Obyektlərin dağılmasi və pozulma dərəcəsi:  Dağıntıların bərpa olunma müddəti: 
Güclü                         xxx                                  3 ildən çox                             +++ 

Zəif                            xx                                    1-3 il                                       ++ 

Cüzi                            x                                     1 ildən az                                + 

Təsir etmir                 -                                     bərpa olunmasına  

                                                                          ehtiyac yoxdur                      -              
1. Dəyən zərərlərin xarakteri əsas etibarı ilə kəmiyyət göstəriciləri ilə 

əsaslandırılmamış təqribi qiymət  əsasında müəyyən edilmişdir. Bu ilk növbədə 
statistik orqanların və sair təşkilatlar tərəfindən TFH-nın təsərrüfata vurduğu zərərin 

nəticəsində meydana çıxan itkilərin sistematik uçotunun (qeydiyyatının) aparılması  

ilə əlaqədarldır. 

 

Bu təsnifatın mahiyyəti TFH-nın ayrı-ayrı növlərinin müxtəlif təsərrüfat 

sahələrinə göstərdiyi təsirin fərqli olmasından ibarətdir; TFH-nin bir qismi  bir sıra 

təsərrüfat sahələrinə dağıdıcı təsir göstərdiyi halda, digər sahələr üçün təhlükəli deyil 

(məsələn, kənd təsərrüfatı sahələrinin məhsulunu məhv edən və sənaye üçün praktiki 

olaraq zərərsiz olan dolu hadisəsini göstərmək olar). Digər TFH isə dağıntılar 

törətməsələr də, digər sahələrin normal fəaliyyət ritminə mane olurlar (məsələn, 

çovğun); üçüncü növ TFH isə qarşısına çıxan hər bir canlı, cansız əşyanı məhv edirlər 

(məsələn, zəlzələ, sel və.s). TFH nəticəsində təsərrüfat sahələrinə dəyən dağıntıların 

bərpası üçün tələb olunan zaman kəsiyi də müxtəlifdir. Beləliklə, bizim tərəfimizdən 

hazırlanmış təsnifat  TFH-nın ayrı-ayrı növlərinin vurduğu zərərləri müqayisə 

etməyə, hər bir ərazinin sosial-iqtisadi tutumunu və  bu ərazilərdə təbii proseslərin bu 

və ya digər növlərinin təzahür formalarından asılı olaraq vurduqları zərərlərin  

təhlükəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir. Təklif olunmuş təsnifatın coğrafi 

baxımdan öyrənilməsi TFH-nin proqnozlaşdırması və onların əhaliyə və 

təsərrüfatlara vurduqları zərərlərin zəiflədilməsi üçün istifadə oluna bilər. 
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TFH-nin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri 

Minilliklər  ərzində insanlar TFH-ə qarşı mübarizə sahəsində müəyyən təcrübə 

toplamışlar. Lakin bu təcrübələr bir qayda olaraq passiv uyğunlaşmaya əsaslanırdı. 

Onlar bu və ya digər TFH-nin baş vermə səbəblərini, onların təsərrüfat sahələrinə və 

əhalinin müəyyən ərazidə məskunlaşmasına təsirini öyrənmirdilər. Ən məqbul 

hallarda TFH-nin birbaşa vurduqları zərərləri nəzərə alırdılar. Elmin müasir inkişaf 

mərhələsində TFH-nin öyrənilməsi məqsədyönlü xarakter daşıyıb, daha kompleks və 

beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Buna aşağıdakılar imkan yaratmışdır: 

-yer kürəsi əhalisinin artması və TFH-nin baş vermə ehtimalı çox olan yeni ərazilərin 

geniş şəkildə mənimsənilməsi; 

-ayrı-ayrı TFH-nin qanunauyğunluqlarının dərk olunmasında oxşar elmlərin əldə 

etdikləri  nailiyyətlər, coğrafi təbəqənin vahidliyinin və onu  təşkil edən 

komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsinin dərk olunması; 

-insanın təsərrüfat fəaliyyətində əksər hallarda TFH-nin dağıdıcı təsirinin dərk 

olunması; 

-iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə və yer kürəsinin müxtəlif sahələrində baş 

verən  TFH-nə görə bütün bəşəriyyətin  öhdəsinə düşən məsuliyyətin dərk olunması. 

Belə məsuliyyətin dərk olunması təbii fəlakətlərin baş verməsi zamanı genişmiqyaslı 

beynəlxalq yardımın göstərilməsinə səbəb olmuşdur;  

-bu problemin yalnız  mühəndis-texniki vasitələrlə həll etməyin qeyri-mümkün 

olduğunun dərk olunması. 

TFH-nə həsr edilmiş müxtəlif istiqamətini tədqiqatları 3 əsas itiqamətdə-  

təbiətşünaslıq, mühəndislik və sosial-iqtisadi müəyyən etmək olar. Birinci istiqamət 

fiziki coğrafiya, geologiya və geofizika elmlərinin birgə həyata keçirdikləri 

tədqiqatları birləşdirir. Bu istiqamətdə konsepsiya V.M.Kotlyakov tərəfindən işlənib 

hazırlanmışdır. O, yazırdı: «Bu və ya digər təbii fəlakətlərin baş vermə vaxtının və 

miqyasının proqnozlaşdırılması qarşıda duran əsas məqsədlərdən biridir. Lakin bunun 

üçün onların müəyyən ərazidə baş verməsi mexanizmini və  yayılma səbəblərini,  

təbiətin digər komponentlərinə və təbii proseslərə təsirini öyrənmək zəruridir». 

V.M.Komlyakov bu istiqamətdə fiziki coğrafi tədqiqiqatların sonrakı məqsədlərinə 

www.behruzmelikov.com



2 

nail olmaq üçün təbiətin bu və ya digər sahələrində TFH-nin baş  vermə dərəcəsindən 

və yayılmasından asılı olaraq onların xəritələşdirilməsini;  müəyyən müddət üçün 

TFH-nin proqnozlaşdırılması metodikasının işlənməsi; belə hadisələrlə mübarizə 

aparmaq və onlardan əhalinin xəbərdar edilməsi üçün mühəndis layihələşdirilməsinə 

lazımı şərait yaradılması; təbii fəlakətlərin monitorluq nəzarət sisteminə daxil 

edilməsi və onlar üçün kosmosdan müşahidə proqramının işlənib hazırlanmsı; 

qoruqların və milli parkların təbii fəlakətlərdən mühafizə olunması üçün xəbərdarlıq  

xidmətinə aid əsaslandırılmış tövsiyələrin  işlənib hazırlanmsını təklif   edir.  

Ölkəmizdə TFH-nə təbitəşünaslıq istiqamətinə  həsr edilmiş elmi işlər 

yüzlərlədir. Mühəndislik baxımdan da bu göstərici istisna təşkil etmir. TFH-nin 

mühəndislik istiqamətində tədqiqi onların vurduğu zərərlərin azaldılması, dağıdıcı 

güclərinin zəiflədilməsi və onlara qarşı mübarizə aparmaq üçün, bu problemdən 

xəbərdarlıq edilməsinin tekxniki metodlarının geniş spekterinin işlənib 

hazırlanmasını həyata keçirir. Bu sahədə də tətbiq olunan mühəndis-texniki, 

aqrotexniki metodlardan asılı olaraq çoxlu sayda elmi işlər aparılmışdır. Göstərilən 

hər iki istiqaməti ən-ənəvi adlandırmaq olar. Onların zəruri olması şübhəsizdlir. 

Təbiətşünaslıq istiqamət mühəndis-texniki metodun elmi əsası olduğu təqdirdə, 

mühəndislik istiqaməti isə bilavasitə TFH-dən müdafiəyə və onların qarşısının 

alınmasına yönəlmişdir. Lakin, son 50 ildə ölkəmizdə TFH-nə qarşı mühəndis-texniki 

mübarizə tədbirləri kifayət qədər aparılmamışdır. «Müasir cəmiyyətimiz təbii 

fəlakətlərə qarşı yalnız  mühəndis texniki vasitələrlə səmərəli mübarizə aparmaq 

iqtidarında deyildir. Ətraf mühitə uzun müddətli uyğunlaşmanın vacib 

məqamlarından biri də – texniki qurğulardan və müxtəlif vasitələrdən yer quruluşu 

işləri və sosial planlaşdırma daxil olmaqla, bacarıqla və vaxtlı-vaxtında istifadə 

etməkdir. Bu baxımdan hər hansı bir tədbirlər sisteminə ümid etmək,cəmiyyətin 

təbiətdən asılılığını gücləndirmək deməkdir»(Uayt,1978).  

Beləliklə, üçüncü problem-TFH-nin iqtisadi və sosial coğrafi baxımdan tədqiqi 

istiqaməti meydana çıxdı. Onun mahiyyətini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. İqtisadi 

və sosial istiqamətin əsas məqsədi sosial-iqtisadi şəraiti nəzərə almaqla, zəruri vasitə 
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və metodlar seçib, insan təlafatını  və vurulan ziyanı kəskin surətdə azaldılmaqdan 

ibarətdir.  

İqtisadi və sosial coğrafi  istiqamətli proqnozların inkişafını mühəndis müdafiə 

metodları və təbiətşünaslıq baxımdan aparılan tədqiqatlar təşkil edir. Lakin bu sahə 

öz tədqiqat çərçivəsindən kənara çıxaraq sosial-iqtisadi, təşkilati, psixoloji və başqa 

spektləri də əhatə edir. TFH-nin iqtisadi və sosial coğrafi istiqamətdə öyrənilməsi 

daxilində onların təsərrüfatın ərazi quruluşuna təsiri və dəyən ziyanın azaldılması 

məqsədilə yeni yanaşma üsulundan istifadə edilir.   

TFH-nin təbiətşunaslar tərəfindən öyrənilməsinə həsr edilən, onların baş vermə 

səbəblərini,  müxtəlif təbii ərazi istehsal sistemlərində fəaliyyət mexanizmini təhlil 

edən çoxlu sayda elmi işlər vardır. TFH-nin baş vermə təzahürünün dərk olunması 

onların iqtisadi coğrafi baxımdan təhlil edilməsi və müdafiə tədbirlərinin 

əsaslandırılması üçün zəruri olduğundan, biz bu elmi işlərə öz münasibətimizi  

bildirmək istərdik.  

TFH-nə həsr olunmuş  yüzlərlə elmi işlər, əsərlər çap olunmuşdur. Məsələn, sel 

və zəlzələlər haqqında daha çox, tozlu çovğun, quraqlıq və qara yel haqqında isə 

nisbətən az elmi əsərlər yazılmışdır. Bu əsərlərdə göstərilən hadisələrin baş vermə 

səbəbləri və şəraiti, əsas inkişaf qanunauyğunluqları təhlil edilərək, onların sənaye, 

kənd təsərrüfatı, məskunlaşma, nəqliyyat və suvarma sistemlərinə təsiri nəzrdən 

keçirilir. 

S.M.Stoykov və P.R. Tretyakın(1983) «Təbiət-fəlakət-insan» başlıqlı kitabında 

təbiəti mühafizə aspekti daxilində ətraf mühit və bu mühitdə baş verən təbii proseslər 

haqqında ümumi məlumatlar xarakterizə edilir. Həmçinin,biosferdə baş verən əsas 

təbii fəlakətlər  xarakterizə  olunaraq, onlardan xəbərdarlıq edilməsinə yönəlmiş 

təbiətdən səmərəli istifadə prinsipləri əsaslandırılmışdır. Müəlliflər antropogen 

amillərin nəticəsində baş verən təbii fəlakətləri nəzərdən keçirərək, bu sahədə yol 

verilən səhvlərin aradan qaldırılması üçün uzun müddət və böyük kapital qoyuluşu 

tələb olunduğunu göstərmişlər.  

B.A.Bolt, U.L.Xorn, Q.A.Makdonal və R.F. Skottun(1978) rus dilinə tərcümə 

olunmuş «Geoloji hadisələr» adlı monoqrafiyasında təbii fəlakətlərin bir çox 
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növlərini-zəlzələ, vulkan, sunami, daşqın, uçqun, sürüşmə və çökmə hadisələri 

nəzərdən keçirilir. Hər bir hadisənin təbii xüsusiyyətləri haqqında elmi təsəvvürlər 

yaradılaraq, onlardan xəbərdarlıq edilməsi və  vurduqları ziyanın azaldılması yolları 

nəzərdən keçirilir. Kitabda göstərilən tövsiyə və təkliflərlə zəlzələ, sunami, daşqın, 

uçqun, sürüşmə kimi təbii fəlakətlərin təhlükəsini tamamilə aradan qaldırmaq hələlik  

mümkün olmasa da, onların sistematik və məqsədyönlü şəkildə öyrənilməsi 

nəticəsində gözlənilən zərər və insan itgisindən qaçmaq mümkündür.  Müəlliflər TF 

probleminə kompleks yanaşmanın vacibliyini də qeyd edirlər. Bu problemin həll 

olunması üçün müxtəlif  elm sahələrinin müştərək səyləri tələb olunur.  

Zəlzələ, vulkan, sürüşmə və daşqınlara  T.Uoltxemin « Faciələr: qeuzli torpaq» 

başlığı altında dərc etdiyi monoqrafiyası diqqəti cəlb edir. Bu monoqrafiyada daha iri 

miqyaslı  TFH və onların nəticələri ətraflı şəkildə xarakterizə olunur. Fəlakətlərin 

təbii xarakteri, həm də insan fəaliyyəti nəticəsində  baş verməsi səbəbləri açıqlanır. 

TFH-nin proqnozlaşdırılmasına, onlar ilə mühəndislik nöqteyi-nəzərindən mübarizə 

metodlarına və iqtisadi qiymətləndirməyə böyük diqqət yetirilir.  

TFH ilə əlaqədar məsələləri geniş əhatə edən, kompleks xarakterli elmi işlərin 

bir nümanəsi kimi «Təbii fəlakətlər; fəlakətlərin öyrənilməsi və onlar ilə mübarizə 

metodları» başlığı altında ABŞ-da nəşr olunan və SSRİ-də rus dilinə tərcümə olunan 

monoqrafiyanın əhəmiyyəti böyükdür.   

Təbii fəlakətlərə dair materialların İngiltərədə nəşr olunduğu «Disasters», eləcə 

də Yuneskonun «Təbiət və resurslar» və «İmpact Sctence on Society»  dərgilərinin 

rolu böyükdür. Bu nəşrlərin təbii fəlakətlərə və onlardan xəbərdarlıq edilməsinə dair 

həsr olunmuş məqalələrin mətnləri rus dilinə çevrildikdən sonra «İmpakt» dərgisinin 

birində dərc olunmuşdur. Bu dərgidə çap olunmuş məqalələrdə tropik siklon, zəlzələ, 

vulkan püskürmələri, qar uçqunları və digər TFH, o cümlədən onların baş vermə 

səbəbləri və proqnozlaşdırılması, xəritələşdirməsi, insan tələfatının və maddi ziyanın 

azaldılması kimit kompleks məsələlər öz əksini tapmışdır. Burada göstərilən sahə 

üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə  dair də məsələlər nəzərdə 

tutulmuşdur.  
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SSRİ dövründə  TFH probleminə dair materiallar «İnsan və təbiət» illik 

məcmuəsində nəşr edilirdi. Rusiyada və digər ölkələrdə  bu problemə dair məlumatlar 

mütəmadi olaraq «Təbii ehtiyatların mühafizəsi və təkrar istehsalı» adlı referativ 

curnalda dərc olunurdu. Burada TFH-nin müxtəlif qurğuların inşa edilməsinə, onların 

istismarına və tikinti işlərinin dəyərinə təsirinin öyrənilməsinə  mühəndislik 

coğrafiyası böyük diqqət yetirir. 

TFH probleminə şəhərsalmaya dair  ədəbiyyatlarda, tikinti normaları və 

qaydalarında-inşaat iqlimşünaslığı sahəsinə xüsusi diqqət göstərilir. Seysmik 

rayonlarda tikinti obyektlərinin yerləşdirilməsi və burada tikilən binaların 

mərtəbələrinin məhdudlaşdırılması   xüsusi təlimat kimi nəzərdən keçirilir. Bu 

nəşrlərdə  təbii şəraitdən asılı olaraq tikinti normativləri və əlverişsiz amillər-

subasma, sürüşmə, sel hadisələri, ərazilərin  yüksək seysmikliyi kimi məsələlərə də 

rast gəlinir. Şəhərsalmaya dair ədəbiyyatlarda TFH-nin xarakterindən asılı olaraq 

müxtəlif coğrafi şəraitdə aparılan tikililərin  dəyər artımını təyin edərək, təbii 

fəlakətlərlə əlaqədar iqtisadi məsələlərə də diqqət yetirilir.  

 Bir sıra  elmi-tədqiqat işləri TFH-nin regional baxımdan tədqiqinə həsr 

olunmuşdur. Məsələn, «Orta Asiyada təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr», «Krımın 

iqlimi və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələri», «Qafqazda təhlükəli 

hidrometeoroloji hadisələr» kimi bir çox kitablar TFH-nin regional aspektdə tədqiq 

olunmasına həsr olşunmuşdur. Bu elmi işlərdə TFH-nin vurduğu ziyanın qarşısının 

alınması və azaldılmasına dair bir sıra əməli təkliflər irəli sürülmüşdür.  
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TFH-nin tədqiqinin iqtisadi aspektləri 

 İqtisadiyyat təbiət hadisələri ilə daima əks təsirdə olan insan fəaliyyətinin 

sahəsidir. O  bir tərəfdən TFH-nin baş verməsi nəticəsində böyük ziyan daşısa da, 

digər tərəfdən onunla mübarizədə zəruri olan maddi resurslar və texniki vasitələr 

yaradır. TFH-nin qarşısının alınmasına dair bu və ya digər qərarların 

qiymətləndirilməsi, onlardan müdafiə və vurduqları ziyanların azaldılması, onların 

iqtisadi və sosial səməriliyinin meyarları vasitəsilə təyin olunur. Elm və texnikanın  

müasir səviyyəsində  mövcud olan  bütün müdafiə metodları iqtisadi baxımdan 

səmərəli olmadığından, bəzi hallarda TFH-dən sosial müdafiə aspektlərinin üstünlük 

təşkil etdiyini qeyd etmək lazımdır. T.V.Zvonkovanın «Tətbiqi geomorfologiya» adlı 

fundamental əsərində inşaata təsir göstərən fiziki-coğrafi  proseslərin inkişafının zona 

və regionlar üzrə qanunauyğunluqları və onlara antropogen amillərin təsiri təsvir 

olunaraq, «hər hansı bir prosesin inkişafının ayrı-ayrılıqda deyil, diılıqda deyil, diləcə 

də, insanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə qarşılıqlı əlaqədə baş verdiyi» qeyd olunur. Yalnız 

amillər kompleksinin nəzərə alınması onların inkişaf proqnozuna və müdafiə 

tədbirlərinin təşkilinə daha düzgün şəkildə yanaşmağa imkan verir. Kitabda sel, 

sürüşmə, qum yığını və digər təhlükəli TFH-nin inkişaf etdiyi rayonlarda müxtəlif 

tikililərin layihələşdirilməsi və inşası üzrə, onların zərərli təsirindən müdafiə üzrə 

tövsiyyələr əksini tapmışdır. Müəllif  «tikilinin inşası və onlardan  gələcəkdə 

istismarı mürəkkəbləşdirən əlverişsiz təbii amillərin aradan qaldırılmaq üzrə həyata 

keçirilən işlərin dəyərinin həddən artıq yüksək olduğunu, onun ölçülərinin tikililərin 

istismarından alınan iqtisadi səmərə vasitəsilə təsdiqlənmədiyini və belə vəziyyətdə 

tikintinin məqsədəuyğunluğu haqqında məsələnin meydana çıxdığını» qeyd edərək, 

müdafiə tədbirlərinin iqtisadi nöqteyi-baxımından qiymətləndirilməsinin vacibliyi 

haqqında məsələ qaldırır.  

 Müdafiə tədbirlərinin iqtisadi baxımdan səmərəliyi məsələsinə bir çox 

tədqiqatdlarda baxılmışdır. D.Elms, C.Berell və D.Darvin TFH ilə mübarizə 

strategiyasında  itkilərin minimallaşdırılmasının vacib olduğunu qeyd edərək, eyni 

zamanda resursların məhdudiyyətinə və bununla əlaqədar olaraq, riski azaltmaq 

məqsədi ilə vəsaitlərin paylanmasının iqtisadi baxımdan əsaslandırılmasını  zəruri 
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hesab edirlər. Müəlliflər problemi zəlzələdən müdafiə nümunəsi baxımından 

nəzərdən keçirərək, bu tapşırıqların kapital qoyuluşu və itkilərin dəyərlərinin 

məbləğlərinin minimallaşdırılmasına şərait  yaratdığını  göstərirlər. 

 İndiki dövrdə TFH ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaflarını mürəkkəbləşdirirlər. 

Məsələn: 1969-cu ildə Tunisdə baş verən daşqın hadisəsi ölkənin ümummilli 

məhsulunun 12%-nə bərabər olan iqtisadi ziyan vurmuşdur. TFH bəzi hallarda ayrı-

ayrı regionlarda təsərrüfat sisteminin dəyişilməsinə səbəb ola bilər. 1975-ci ilin 

avqust ayının əvvəllərində Arktikanın soyuq hava kütləsi Braziliyanın Parana ştatının 

kofe istehsalının əsas rayonlarından birinə daxil olaraq, bütün kofe ağaclarını məhv 

etmiş və nəticədə kofenin becərilməsi ilə məşğul olan 1 milyon işçi qüvvəsinin 

təqribən 600 min nəfəri öz işlərini itirmişlər. Bu, əhalinin başqa şəhərlərə miqrasiyası 

ilə əlaqədar olaraq, köçdükləri ərazilərin iqtisadi durumu xeyli ağırlaşmışdır. Kofe 

plantasiyaları yalnız yaxşı yol şəbəkələri olan, elektrikləşdirilmiş, inkşaf etmiş 

qəsəbələrin və bir qayda olaraq torpağa qoyulan daha yüksək qiymət ilə xarakterizə 

olunan rayonun yalnız bir hissəsində qorunub saxlanmışdır. Qalan bölgələr isə 

məşğuliyyətlərini dəyişmişdir, yəni onlardan  məhsuldar torpaqları olanların  bir 

qismi buğda ilə paxlalı bitkilərin becərdilməsi, digərləri qumsal torpaqları olan əhali 

isə maldarlıqla məşğul olmağa başlamışlar.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, Sovet coğrafi ədəbiyyatında TFH-nin iqtisadi coğrafi 

nöqteyi nəzərdən tədqiqinə, o cümlədən bu elm sahəsilə iqtisadiyyat arasında möcud 

olan qarşılıqlı əlaqələrin araşdırılmasına çox az elmi işlər həsr olunmuşdur. 

M.Q.Boleqenova (1977) sənayenin ərazi təşkili zamanı bu amilin nəzərə alınmasının 

vacibliyinə diqqət yetirərək , Alma-Ata sənaye qovşağının müxtəlif sahələrinə dəyən 

ziyana seismik şəraitin göstərə biləcəyi təsiri nəzərdən keçirmişdir. Ekstremal şəraitin 

sənaye istehsalının ərazi təşkilinə təsirinə bütünlüklə həsr olunmuş ilk iqtisadi-coğrafi 

dissertasiya işi bu problemi Başqırdıstan MR-nın timsalında nəzərdən keçirmiş 

R.Q.Safiullinin namizədlik dissertasiyasıdır (1979). Müəllif Ekstremal Təbii  

Hadisələrin baş verməsi ETH nəticəsində xalq təsərrüfatına vurulan maddi ziyan 

amilinə əsasən Başqırdıstanın sənaye şəbəkələri və onun təsiri ilə mərkəzləşdirilmiş  

sənaye obyektlərinin tikintisi və fəaliyyəti zamanı meydana çıxan məsrəflərin artması 

www.behruzmelikov.com



3 

amilləri üzrə ETH-nin sənaye istehsalı obyektlərinə təsirini tədqiq etmişdir.  

 Onun təklif etdiyi maddi ziyanın tədbiqi üsulları metodiki maraq kəsb edir 

(enerji istehsal tsikli metodundan istifadə etməklə). Müəllif elmi işində ETH-nin hiss 

olunan təsirinin qarşısının alınması  yollarını qeyd etmişdir: bu məqsədlər üçün 

müvafiq mühəndis-texniki müdafiə tədbirlərinin işlənib hazırlanması ilə yanaşı, 

buraxılan məhsulun xalq təsərrüfatı nöqteyi nəzərindən əhəmiyyət kəsb etdiyi 

məqamda ETH təsirinə məruz qalma səviyyəsindən asılı olaraq fəhlə və texnikanın 

müəssisələr arasında paylanması variantı təqdim olunur.  

 A.T.Klebanovanın «SSRİ-nin böyük şəhərlərinin sahilyanı sürüşmə ərazilərinin 

öyrənilməsində iqtisadi-coğrafi yanaşma» başlıqlı elmi əsərində göstərir ki, 

sahilbərkitmə və sürüşməyə qarşı kompleks mübarizə tədbiri aparmadan, ərazinin 

funksiyonal inkişafını  təmin etmək olmaz. Müəllif bu ərazilərin iqtisadi-coğrafi 

tədqiqinin, onun mühəndis geoloji, ekoloji, sosial-iqtisadi aspektlərdən ibarət olan 

mühəndis mühafizəsinin kompleks qiymətləndirilməsinə imkan yaratdığını qeyd edir. 

Çəkilən məsrəflər ilə əlaqədar olaraq, nəinki mühəndis tədbirlərinin, eləcə də onların 

sosial-iqtisadi səmərəliliyinin  təyin  olunması zəruridir.  

TFH-nin tədqiqinin iqtisadi aspektləri növbəti fəsildə daha ətraflı nəzərdən 

keçiriləcəkdir. Burada təbii fəlakət baş verən zaman dəyən ziyanın ödənilməsi ilə 

məşğul olan və iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri kimi çıxış edən 

sığortalaşmaya diqqət yetirmək çox zəruridlir. Qeyd etmək lazımdır ki, TFH-nin baş 

verməsi zamanı göstərilən ödənişin ağırlığı sığorta sahəsinin öhədəsinə düşür. Belə 

ki, 1973-cü ilin sonu - 1974-cü ilin əvvəli Avstraliyanın Kvinslend ştatında baş verən 

dağıdıcı daşqından sonra sığorta şirkətləri sənaye və ticarət şirkətlərinə dəyən ziyanın 

təqribən 43%-ni; fərdi sektora dəyən ziyanı isə yalnız 27% ödəmişdirlər, bu ziyanın 

ödənilməsini 41% dövlət, 11%-ni isə xeyriyyəçi fondlar öhdələrinə götürmüşdürlər. 

(But, Dossel, 1980) 

 B.A.Boltun «Təbii fəlakətlər: onların tədqiqi və onlar ilə mübarizə metodları» 

başlığı altında dərc olunmuş kitabda ayrı-ayrı ölkələrdə baş verən TFH nəticəsində 

meydana çıxan itkilərin sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilməsinə dair nümunələr 

(misallar) əksini tapmışdır. 
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 TFH-ə diqqətin yetirilməsi, sığorta fəaliyyətinin geniş vüsət almış bütün 

təriflərində yüksək səviyyədə müşahidə olunur. F.V.Konşinin monoqrafiyasında 

«sığortanın baş verən təbii fəlakətlər və bədbəxt hadisələr nəticəsində xalq 

təsərrüfatıvna dəyən ziyanın sığorta ödənişləri hesabına ödənilməsi üçün 

mərkəzləşdirilmiş sığorta fondunun təşkili metodlarından biri olduğunu» qeyd 

edilmişdir. L.A.Matılyev (1972) eləcə də ondan məqsədli şəkildə istifadə etmək, yəni 

təbii fəlakətlər, bədbəxt hadisələr ilə əlaqədar olaraq dəyən ziyanın ödənilməsi üçuün 

«sığorta fondunun bir hissəsi olan təhsilə» də işarə edilir. A.Banasinski sığorta 

müdafiə xidmətlərinin təsərrüfatın ən müxtəlif sahələrinə və müxtəlif növlü əmlaka 

şamil edildiyini də qeyd edir. Onun mülahizələrinə əsasən «sığorta fondunun 

mərkuəzləşdirilmiş və ya  mərkəzləşdirilməmiş, yəni ayrı-ayrı sığorta olunmuş 

şəxslərin üzvlük haqları, mərkəzi və ya yerli büdcələrin vəsaitləri sayəsində və ən 

nəhayət əks metodlar ilə yaradılması əhəmiyyətsiz hesab olunur».  

 Bütün söylənənlər sığorta işinin təcrübəsində mövcud olan qaydalara əsaslanır. 

Burada inkişaf ilk növbədə təbii fəlakətin vurduğu ziyana təsir formalarının 

dəqiqləşdirilməsi yolu ilə baş verir (yalnız sığorta fondunun müəyyən sahəsi 

hesabına, ondan məqsədli şəkildə istifadənin çərçivəsi daxilində). A.Bonasinski 

tərəfindən qeyd olduğu  kimi 80-cı illərdə sığorta fəalahiyyətlərinin 

genişləndiriləmsinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Sığorta vasitəsilə ümumxalq əmlakını 

əhatə etmək zərurəti haqqında ideya da geniş vüsət almışdı. Dövlət tərəfindən 

ümumxalq mülkiyyətinin sığortası (bu mülkiyyətin yeganə sahibi) uzun müddət 

inkişaf etməmişdir. Bu, Sovet İttifaqında yalnız xarici ticarət əmtəədövriyyəsinə və 

dəniz  gəmiçiliyinə  tətbiq olunurdu.  

 Coğraıfiyaşünaslar üçün sığortaşünasların TFH-nə verdikləri «təbii fəlakətlər» 

anlayışının müəyyən olunması böyük maraq kəsb edir. Bu anlayış  «Ölkənin əksər 

ərazisini əhatə edən və iri maddi itkilər, çoxlu insan tələfətaının və sağlamlığın 

itirilməsi kimi hallar törədən təbiət qüvvələrinin təsiri nəticəsində meydana çıxan 

hadisələr təbii fəlakət adlanır» kimi müəyyən olunmuqşdur. Bu anlayış sığorta işinin 

nəzəriyyəçilərinin əsas baxışlarını ifadə edir. Bu tərifdə nəzərdə tutulmuş təbii 

fəlakətlərin təsirinin ərazi aspektləri coğrafiyaşünaslar tərəfindən tədqiqatların 
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nəticələrinin sığorta fəaliyyəti  sahəsinə sistematik şəkildə ötürülməsini təmin  böyük 

edir. Burada söhbət geniş sahələrdən və maddi itkilərin məbləğindən getdiyindən, 

TFH-nin ərazilər üzrə diferensasiyası, coğrafi «inventarizasiyasının» qəbulu haqqında 

biliklərin tətbiqi üçün  ilkin şərait yaradılır. TFH-nin vurduğu ziyan nəticəsində 

meydana çıxan hadisələrin inkişaf mexanizminin öyrənilməsi coğrafi müşahidələrin 

sığorta işinə daxil edilməsi üçün geniş şərait yaratmış olur. Bu məsələnin əsas 

mahiyyəti bütün təsərrüfat sahələrinin  TFH-dən sığorta olunmamasından və bu 

zaman bütün TFH-nin nəzərə alınmamasından ibarətdir. Dəyən ziyanın mütləq və  

təsadüfi xarakterli olmasını  aydınlaşdırmaq üçün TFH-nın baş verdiyi yeri və vaxtı 

müəyyən etmək vacibdir. Bütün hallarda eyni  şəkildə  fəaliyyət göstərən təbii 

fəlakətlərdən fərqli olaraq, bəzən  hərdən bir müxtəlif cür təzahür edən hadisələri də 

müəyyən etmək vacibdir. Burada, mübahisəli hallarda coğrafi ekspertizadan istifadə 

etmək də  məqsədəuyğundur. 

 Konkret landşaft sahələrində baş verən TFH haqqında coğrafi biliklərin olması 

təsadüflüyün və gözlənilməz halların azaldılmasına  ilkin şərait yaradılır. Məsələn, 

çaylarda buz axını və çay axını ilə müəyyən edilən  şimal sahillərdən cənuba doğru  

yerini dəyişən daşqınlar haqqında proqnozlaşdırma aparmaq  mümkündür. 

Uçqunların öyrənilməsi zamanı əldə olunan nəailiyyətlər müəyyən ərazilər üçün 

dəyən ziyanın müyəyyənləşdirməklə kifayət qədər etibarlı xəbərdar tədbirlərini 

həyata keçirməyə imkan verir. TFH nəticəsində dəyən ziyandan müdafiə olunmaq 

tövsiyyələri, coğrafi tədqiqatların nəticəsi kimi  təklif olunaraq, müəyyən oxşar 

ərazilərdən istifadə etməkdə və digər qərarların qəbul edilməsində istifadə olunur. 

Burada sığorta xidmətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində müvafiq tövsiyyələrin həyata 

keçirilməsi üçün vasitələr meydana çıxır. Sığorta təcrübəsi birbaşa təsiretmə 

qüvvəsinə malik olub, ərazilərdən istifadə edən şəxsləri nəzərdə tutulmuş əsas  

məhdudiyyətlərə riayət etməyə təhrik edir. Burada söhbət «müvafiq sığorta şərtlərinin 

daha konkretlərilə əvəzlənməsindən  gedir». Bu şərtlər vaxtında islah olunmalı və  

əksinə olaraq ərazilərdən istifadədə tövsiyyə olunmuş yeni rejimə keçməyə gecikmiş 

şəxslər üçün sığorta haqqının müxtəlif stafkaları tətbiq edilməlidir.  

 Çox güman ki, sığorta haqqı vstavkalarının diferensasiyası bu cür hallar da 
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əsassızdır. Burada sığorta işində tətbiq olunan çoxdan müəyyən edilmiş prinsip 

mövcuddur. Sığorta müdafiəçilərindən tədiyə olunmuş bütün şəxs və təşkilatları 

TFH-nin  ziyanından qoruyan dəqiq tənzimləyici kimi çıxış etmək tələb olunur. 

Sığorta xidmətlərinin təşəbbüsünə əsasən tədiyə ödənişləri ilə həqiqi ziyanın 

məbləğləri arasında olan dəqiq qarşılıqlı münasibətlər də tədqiq olunur. Ərazilərdən 

istifadə olunması rejimi haqqında müəyyən tövsiyyələrə cavab verən sığorta 

şərtlərinə gəldikdə isə risk adlandırılan təbii ziyanın növünün potensial imkanına 

nəzər yetirilməsi qəbul olunmuşdur. Buraya tezliyi və intensivliyi hesablanan 

təhlükəli hallar da aiddir. Burada ərazilərdən istifadənin müxtəlif rejimlərinin hökm 

sürməsi zamanı hadisələrin inkişafına  bir sıra çoxillik və sistematik nəzarət  vacibdir. 

Bu cür müşahidələrə əsaslanmadan risk üçün kəmiyyət  xarakteristikasını təqdim 

etmək  çətin olardı. Bu olmadan isə sığorta müdafiəsində dəqiqliyə və müfəssəlliyə 

rast gəlmək  qeyri-mümkündür.  

 Coğrafiyanın sığorta işi ilə əməkdaşlığı daimi olmalıdır. Belə ki, burada onun 

inkişaf perspektivlərinin nəzərə alınması mütləq şəkil alır. Demək olar ki, yuxarıda 

sadalanan hər bir məqamlar realizə olunmaq üçün müəyyən zaman kəsiyi tələb 

etməsələr də, sığorta işinin müvəffəqiyyət qazanacağını gözləmək  üçün bütün əsaslar 

mövcuddur.  

 Sığorta  müdafiəsinin bütovlüyü prinsipinin həyata keçməsi mərhələ-mərhələ 

baş verir. Məsələn: vətəndaşların sığorta olunmuş şəxsi əmlakına vurulan ziyan 

dövlət və ya özəl sığorta orqanları tərəfindən təmamilə ödənilir. Lakin kənd 

təsərrüfatı istehsalının mövcud inkişaf mərhələsində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

qarşılaşdığı  ziyanı təmamilə sığorta fondları hesabına ödəmək qeyri-mümkündür. 

Buna görə də, kənd təsərrüfatı müəssisələri, eləcə də  müvafiq nazirliklər şəxsi 

ehtiyat  fondlarına malikdirlər. Bütün bunlardan əlavə olaraq respublika ehtiyat 

fondatları da mövcuddur. Bu prinsipin hansı hallarda daha geniş şəkildə tətbiq 

olunması haqqında məsələ daima müzakirə olunur. Dəyən ziyanın təcili  

inventarizasiyası metodlarının yaradılmasının köməyi ilə bu istiqamətdə meydana 

çıxan bir çox məsələlər aradan qaldırıla bilər.  

 Sığorta müdafiəsinin həqiqiliyi sığortanın təşkilinin  daha uğurlu şəkildə 
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realizə olunmuş prinsipidir. Burada real  olaraq  sığortanın bütün hallarında ümumi 

məbləğə görə dəyən ziyanın ödənilməsi nəzərə alınır. Başqa sözlə sığorta zamanı 

dəyən ziyanın ödənilməsindən imtina halları olmadıqda müdafiənin həqiqiliyi real 

olur. Dövlətin sığorta siyasətində sığorta  ödənişindən imtina hallarına fövqəladə 

hallarda rast gəlinir. Lakin, burada sürət problemi mövcuddur. Bunun sayəsində təbii 

ziyanın yaratdığı  dağıntılar həqiqətən də bərpa olunur. Burada sığorta xidmətinin 

yalnız  çevik fəaliyyətinə deyil, eləcə də alınmış ödəniş məbləğlərinin realizəsi 

mühüh yer tutur. Eyni mənşəli çətinliklərin sırf coğrafi aspekti yaşayış məntəqəsinin 

sel axını ilə dağıdılmasının  timsalında aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bu cür fəlakətin 

baş verməsi zamanı pul vəsaitləri şəkilində göstərilən maddi yardım tikinti 

materialları və inşaat texnikası şəklində ola bilər. Lakin yaxınlıqda qəsəbənin yenidən 

inşa edilməsi üçün zəruri meydança olmaya da bilər. Bu zaman qəsəbənin tikintisi 

üçün  yeni torpaq sahələrinin ayrılacağı hallarda da bu torpaqların 

mənimsənilməsinin, yol şəbəkələrinin yenidən salınmasına, yaxınlıqda yerləşən bütün 

torpaq sahələrinə TFH-nin nə cür təsir etməsi və bu cür yenidənqurma prosesinə 

xərclərin ödənilib-ödənilməməsi və digər  suallar meydana çıxır, buna oxşar 

vəziyyətləri əvvəlcədən  görmək və nəzərə almaq  coğrafiya  elmi tərəfindən  həll 

edilə bilər.  

 Burada təbii fəlakətlərə əks təsir təcrübəsi fəal olub, daima inkişaf etdiyindən  

coğrafi biliklərin tətbiqi imkanları  böyükdür.  

 

1.6. TFH-nin tədqiqinin sosial aspektləri.  

 Dünya miqyasında TFH sosial aspektlərinə böyük diqqət yetirilməklə onların 

nəticələrinin aradan qaldırılması, dəyən ziyanın azaldılması, zərərçəkənlərə yardımın 

göstərilməsi və maddi dəyərlərin bərpası, TFH-nin törətdiyi dağıntılar vaxtı müxtəlif 

tədbirlərin işlənib hazırlanmasına yönəlmiş xüsusi xidmətlərin və proqramların 

yaradılması nəzərə alınır. TFH-nin nəticələrindən müdafiə proqramlarının işlənib 

hazırlanması prosesində  sosial,   psixoloji aspektlər böyük əhəmiyyət daşısa da 

əvvəllər bu sahəyə  kifayət qədər diqqət yetirilmirdi. «Fəlakətlərin planlaşdırılması» 

anlayışına aşağıdakılar aiddir: 
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1. Regional, milli və beynəlxalq səviyyədə «fəlakətlərin planlaşdırılması» üzrə 

proqramların işlənib hazırlanması. 

2. «Fəlakətlərin planlaşdırılması»  üzrə mütəxəssislərin hazırlanması.  

3. TFH-nin sosial psixroloji aspektlərinin tədqiqi ilə əlaqədar olan elmi 

tədqiqatların aparılması.  

Regional səviyyədə «fəlakətlərin planlaşdırılması» üzrə proqramların işlənib 

hazırlanması ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya və s kimi ölkələrdə həyata keçirilir. 

Bu zaman hər bir ölkədə bu problemin tədqiqatlarının və proqram təşkilatçılarının 

diqqətini həmin regionlar geniş yayılmış TFH-nin cəlb etməsi təbiidir. Məsələn: 

Yaponiyada  zəlzələ, ABŞ-da – daşqın, qasırğa və zəlzələ, Böyük Britaniyada isə - 

daşqın hadisələri geniş yayılmışdır. Regional proqramların işlənib hazırlanması 

zamanı zərərçəkənlərə ilk tibbi yardım göstərilməsi və TFH-nin nəticələrinin ləğvi 

üzrə yerli təşkilatların – dövlət, xeyriyyə  cəmiyyətləri, könüllü dəstə və ya  qrupların 

birlikdə  iştirakı nəzərdə tutulur. Burada söhbət əhalinin fəlakət bölgələrindən 

çıxardılmasının  təşkili üçün tranzit vasitələrin təqdim olunması, zərərçəkənlərə 

sığınacaqların, qida, tibbi vasitələrin verilməsi kimi tədbirlərdən gedir. Adətən bu 

məqsəd üçün  hazırlıqlı və təlim keçmiş mütəxəsislərin xüsusi dəstələrinin təşkili 

zəruridir. Buna oxşar proqramların işlənib hazırlanması zamanı daha vacib 

məsələlərdən biri də maliyyələşdirmə mənbələrinin maddi və insani ehtiyatların 

müəyyən olunmasıdır.  

 Milli proqramların  reallaşması dövlət səviyyəsində mümkün olan elementlərin  

məcmusundan ibarətdir. Bir çox ölkələrdə «fəlakətlərin planlaşdırılması»nın  təşkili 

ilə məşğul olan dövlətin xüsusi xidmət orqanları yaradılmışdır (fərdi təşkilatlardan, 

könüllü və xeyriyyəçi cəmiyyətlərdən başqa). 

 Məsələn: Avstraliyada 1974-cü ildə federal hakimiyyət müdafiə nazirliyinin 

nəzdində təbii  fəlakətlər ilə mübarizə təşkilatı təsis etmişdir. Fəlakətlərin baş verməsi 

zamanı  əhaliyə yardımın göstəridlməsi ilə mülki müdafiə qüvvələri məşğul olur.  

Son 50 il  ərzində bir çox ölkələrdə «fəlakətlərin planlaşdırılması»  üzrə 

mütəxəssislər hazırlayan xüsusi təhsil müəssisələri və fakultetləri fəaliyyət göstərir.  

 Fəlakətlər zamanı əhaliyə yardım göstərilməsi istiqamətində qismən tibbi təhsil 
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müəssisələri müəyyən işlər görürlər. Məsələn: bu istiqamətdə faciələrə hazırlıq və 

onların nəticələrinin ləğvi üzrə Oksfordun hazırlıq proqramı mövcuddur. Belə 

proqramlardan Brüsellin Luven şəhərində kotolik Universetetinin nəzdindəki  

Epidimioloji Tədqiqat mərkəzi, Londonun Gigiyena və tropik təbabət məktəbinin 

nəzdindəki Ross institutu istifadə edir. Lakin bütün bunlar  kifayət olmadığından hər 

bir TFH-nin nəticələri ilə mübarizə apara bilən xüsusi  hazırlıq keçmiş 

mütəxəssislərin hazırlanmasına zərurət duyulur. Burada tədris prosesi iki istiqamətdə 

qurulmalıdır: birinci- faciələrə hazırlıq proqramının planlaşdırılması və onun riskinin 

azaldılması; ikinci- təbii fəlakçətlərin nəticələrinin ləğvi (Thonpson,1983,). 

 Mütəmadi olaraq TFH-nin  müxtəlif növləri ilə qarşılaşan Avstraliyada 1956-cı 

ildə təbii fəlakətlərdən müdafiə üzrə ixtisaslaşmış kollec yaradılmışdır. Buna qədər 

isə TFH nəticələrinin ləğvi ilə  könüllü təşkilatlar məşğul olmuşlar. Lakin, 60-cı 

illəritn sonunda  və  70-ci illərin  əvvəllərində ölkəni bürüyən iri faciələr xüsusilə də 

1974-cü ildə Darvin şəhərini yerlə yeksan edən Treysk siklonundan sonra  TFH- ilə 

mübarizə tədbirlərinin təşkilində və  bu sahədə mütəxəssislərin hazırlanmasında 

böyük dəyişiliklər olmuşdur, bu sahədə çalışanların peşə yönümlüyünə dair kurslar 

təşkil edilmişdir. 

Böyük Britaniyada işlənib hazırlanmış tədris metodikası, yerli şəraitə uyğun 

olaraq dəyişdirilmişdir. Müxtəlif, dövlət, həm də könüllü təşkilatların iş 

fəaliyyətlərinin koordinasiyası üzrə proqramlar işlənib hazırlanaraq mütəxəssislərin 

hazırlanması həyata keçirilir. Fəaliyyətini problemlər toplusu ilə məhdudlaşdıran və  

bilavasitə  TFH nəticəsində baş verən faciəni qabaqcadan proqnozlaşdıran  bu kollec 

80-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq perspektivdə olan planlarla məşğul olmağa 

başlamışdır (Gilmor, 1983,). 

 Bir çox ökələrdə TFH  ilə məşğul olan xüsusi tədqiqat mərkəzləri 

yaradılmışdır.  

 Son 20-30 il ərzində inkişaf edən müasir elmi tədqiqatların əsas istiqamətləri 

təbii fəlakətlər zamanı insanların  davranış tərzlərinin,  əhalinin ayrı-ayrı zümrələrinin 

və idarəedici təşkilatlarının TFH-yə münasibətinin öyrənilməsinə və onların sosial  

psixoloji aspektlərinin araşdırılmasına  həsr olunmuşdur.  
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    Yaponiyada zəlzələləri XIX əsrin ortalarından tədqiq edən  təbii  fəlakətlərdən 

müdafiə milli mərkəzi və onlardan xəbərdarlıq edilməsi üzrə Elmi-tədqiqat institutu 

(Kioto) fəaliyyət göstərir.  

 Son on ildə Yapon tədqiqatçıları  TFH-nin psixoloji və sosial aspektlərin 

tədqiqi ilə məşğul olurlar. 1961-ci ildən başlayaraq zəlzələ  zamanı əhalinin davranışı 

müxtəlif şəhərlərdən və  zümrələrdən olan əhalinin – ev sahiblərinin, tələbələrin, 

sürücülərin, şirkət nümayəndələrinin bu hadisələrə münasibəti xüsusi seminarda 

müzakirə obyektinə çevrilmişdir (Denes et.ol…1972).  

 ABŞ-da TFH-nin ilkin tədqiqatları XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 1950-ci 

ildə ölkədə baş verən fəlakətlərin tədqiqat proqramı planlaşdırılmışdır. Eyni zamanda 

Çikaqoda yerləşən Milli Tədqiqat Mərkəzində fəlakətlərin sistematik şəkildə tədqiq 

olunması prosesinə başlanmışdır. Həmin illərdə hazırlanmış proqramlar üzrə aparılan 

tədqiqatlar bir sıra univaersitetlər tərəfindən həyata keçirilir. Təbii fəlakət problemləri 

üzrə tədqiqatların aparıcı mərkəzlərindən biri də Kolorado Universitetdir. 1957-ci 

ildə təbii fəlakətlərin öyrənilməsilə əlaqədar olaraq Milli Elmlər Akademiyasında 

1957-ci ildə yaradılan təşkillat yeni komitə ilə əvəz edildi. Yeni tədqiqat qrupu kimi 

yaradılmış bu komitə ABŞ ərazisində TFH-ni   öyrənmək  üçün daha geniş sahələrdə 

tədqiqatlar  aparmağa başladı. 

 50-ci illərin sonlarında TFH-nin psixoloji aspektlərinin, sosial davranış 

tərzinin, fərdi və qrupşəkilli davranışın və  cəmiyyətin fəaliyyətinin tədqiq 

olunmasına başlanmışdır. Fəlakətin psixoloji aspektlərinə həsr olunmuş ilk elmi iş 

1957-ci ildə  «fəlakətlər; psixoloji esse» başlığı altında Marta Volfenstayn tərəfindən 

nəşr etdirilmişdir. Bu elmi əsər sosial davranış nəzəriyyəsinə həsr olunaraq, 

fəlakətlərdən ekstremal vəziyyətdə çıxmağın  numunəsi kimi istifadə edir. 1972-ci 

ildə R.R.Daynes, E.L.Kvaranteli və K.A.Kreps «təbii fəlakətlərin planlaşdırılması 

perspektivləri» kimi eyni adlı iki elmi əsər dərc etdirmitşlər. Birinci elmi əsər bu 

sahədə son dövrlərdə  aparılan tədqiqatların nəticələrinə, ikinci fəlakətlər zamanı 

dövranış tərzinin və cavab reaksiyalarının öyrənilməsindən həsr edilmişdir. O, 7 il 

ərzində ölkənin yüzdən çox bölgələrində Oqayo ştatınındakı Universitetin nəzdindəki 

fəlakətlərin tədqiqat Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən  araşdırmalara əsaslanır. 
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Fəlakə  zamanı meydana çıxan bir çox problemləri təbii proseslər  deyil, cəmiyyətin 

bu hadisələrə münasibətinin doğurduğu nəticələrlə inandırıcı  təsvir olunmuşdur.  

 Müəlliflər TFH-nin planlaşdırılmasına dair bir çox tədqiqat və proqramların 

ümumiləşdirilməsinə əsaslanaraq, onlara qarşı  mübarizə aparmaq  proqramlarını 

təqdim edirlər. Bu proqram növbəti müddəalardan ibarətdir: 

1. Təhlükə haqqında proqnozdan və informasiyanın yaradılmasından ibarət 

olan xəbərdarlıq.  

2. Baş verə biləcək fəlakətə hazırlıq (insan və maddi ehtiyatların 

hazırlanması). 

3. Zərərçəkənlərin axtarışı və onların xilas olunması.  

4. Zərərçəkənlərə yardım. Onların köçürülməsinin  edilən ilk və ilk təcili tibbi  

yardımın göstərilməsidir.  

5. Fəlakətə qədərki şəraitin, yəni bütün rabitə,təchizat vasitələrinin bərpası.  

Təbii fəlakətlərin sosial psixoloji aspektləri sonrakı ilərdə də  öyrənilmişdir. 

Məsələn: L.Kripstensen və K.E.Rux fəlakətlər fərdlərin davranışlarına təsirinin 

tədqiqinə dair bir sıra eksperimentlər həyata keçirmişlər. Burada namizədlərin seçimi 

təsadüfən aparılırdı. İnsanların təbii fəlakət haqqında informasiyaya reaksiyası 

öyrənilirdi. Y.Ferel və R.Kristofoviq maddi ziyanı azaltmaq məqsədilə əhaliyə daşqın 

təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq etmə sisteminin işlənib hazırlanması zamanı sosioloji 

və psixoloji tədqiqatların məlumatlarından istifadə etmişdirlər. Təşkilatçılar yaxın 

gələcəkdlə baş verə biləcək  dağıdıcı qüvvəyə malik zəlzələlər haqqında 

informasiyanın elan olunmasının sosial və psixoloji nəticələri xarakterizə edirlər.  

Belə tədqiqatlar başqa ölkələrdə də aparılır. Belə ki, Fransada fəlakətdən  

xəbərdarlıq edilməsi üzrə xüsusi Psixososioloji mərkəz yaradılmışdır. Onun 

tədqiqatlarının bəzi nəticələrini Şarl Şandesso dərc etmişdir. Mərkəzin həyata 

keçirdiyi tədqiqatlar nəticələrində fəlakətlər zamanı özünü biruzə verən əhalinin 

davranış tərzinin bəzi cəhətləri, emosiyaların təzahürü, həmrəylik xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir. Yaponiyada TFH-in sosial aspektlərinə böyük diqqət yetirilir və 1978-

ci ildə  Teealonika şəhərində, Yunanıstanda baş verən dağıdıcı zəlzələnin sosial 

nəticələri öyrənilib. Şri-Lankada hər il faciəli daşqınlar ilə qarşılaşan Patitanur 
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şəhərinin yeni əraziyə köçürülməsi haqqında məsələ qoyulmuşdur. Lakin əhali 

arasında keçirilən sorğu bu sakinlərin  yalnız 36 %-nin yeni yerə köçmək istədiklərini  

göstərmişdir. Əhalinin belə yeni ərazilərə köçməyə mənfi münasibətləri əsasən sosial 

(dini) amillər ilə bağlı  olduğu məlum olmuşdur .  

Son illər bir qism ölkələrdə hazırlanmış tövsiyyələrin mexaniki olaraq,  başqa 

ölkələrdə tətbiqinin qeyri-mümkünlüyü diqqəti cəlb edib. Belə ki, R.M.Vud TFH-nə 

cavab reaksiyasını ifadə edərək onlara uyğunlaşmaq baxımından Cənubi və Mərkəzi 

Asiyanın sakinləri ilə Qərb ölkələrin sakinlərinin psixologiyalarında mövcud olan 

müxtəlifliyi qeyd edir  və  məlum olur ki, sakinlərin kollektiv təcrübəsi bu sahədə də 

fərqlidir. 

«Fəlakətlərin planlaşdırılmasına» yalnız baş vermiş hadisələrin 

planlaşdırılmasını daxil etmək kifayət etmir. Planlaşdırmaya həmdə fəlakətlərdən  

xəbərdarlıq edilməsinə və ona xilasedici xidmətlərin və ictimai strukturların 

hazırlığına yönəlmiş fəaliyyət daxildir. Bu baxımdan 80-cı illərin əvvəllərində 

Okeaniyada 11 ada dövlətlərini birləşdirən təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanmış təbii 

fəlakətlərə hazırlıq strategiyası nümunəvidir. Burada binaların müqavimətinin 

artırılması və onların bərpa olunması, Təbii fəlakət  təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq kənd 

təsərrüfatının inkişafı, səhiyyə xidmətlərinin və infrastrukturun fəlakətə hazırlığı, 

böhranlı vəziyyətlərdə idaretmə kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. Müəyyən 

ərazilərdə təklif olunmuş tədbirlərin nümayişi ilə əlaqədar olaraq xüsusi seminarlar 

təşkil olunur, əhalinin və mütəxəssislərin hazırlanması həyata keçirilir, hər bir 

ölkənin səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tədris materialları işlənib 

hazırlanır.  

 «Fəlakətin planlaşdırılması» və müxtəlif amillərin uçotu, xüsusilə də, sosial-

psixoloji amillərin uçotu üzrə tədbirlərin hər zaman həyata keçirilməsinin qeyri-

mümkün olduğunu qeyd etmək vacibdir. «Xoş niyyətlər» torpaqdan istifadənin, sosial 

bərabərsizlik  ilə qarşılaşan bir çox ölkələrin və rayonların kasıbçılıq və iqtisadi 

tənəzzülün reallığı ilə qarşılaşaraq olduğu kimi qalırlar. Bu cür uğursuzluqlara aid 

olan bir çox misallar «Disasters an the Small Dvoelling» kimi beynəlxalq konfransın 

materiallarında əksini tapmışdır (1981). E.R.Mayklz tərəfindən «səhv və nöqsanlar» 
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adlandırılan təbii fəlakətlərin faciəli nəticələrinin sadalanan variantları əsas etibarıilə 

sosial-iqtisadi şəraitin nəticəsidir.  

Bu suallar Azərbaycan üçün pesrpektiv nöqteyi-nəzərdən maraq kəsb etdiyinə 

görə, bu suallara  diqqət yetirmək zəruri hesab olunur. Çox təəssüflər olsun ki, 

Azərbaycanda TFH-nin sosial-psixolojti aspektlərinə kifayət qədər diqqət 

yetirilmədiyindən həm qərar qəbul edən şəxslərin, həm də onların təsirinə məruz 

qalan əhalinin TFH-nə reaksiya ifadə etməyə dair sosioloji tədqiqatlar, bu planda 

fərdlərin və müxtəlif sosial dəstələrin öyrənilməsi haqqında məsələ qaldırmaq 

vacibdir. Sosial-psixoloji aspektlərin uçotu mümkün ola bilən TF hazırlaşmağa, 

onlardan müdafiyəyə yönəlmiş tədbirlərin təşkilinə, əhalinin təşkilinə, tibbi yardıma, 

nəticələrin ləğvinə yardım edə bilər.  

Bu və ya digər səviyyədə sosial aspektləri nəzərə alan elmi işlər arasında 

A.T.Altununun  əsərini misal çəkmək olar (1976). Bu əsərdə mülki müdafiənin 

hərbiləşməmiş qüvvələrinin TF və onların nəticələrinin ləğvinə hazırlanması üzrə 

əsas müddəalar şərh olunmuş, icra olunan fəaliyyət növlərinin mövzüsu və onlar ilə 

mübarizə  istiqamətində aparılan işlərin yerinə yetirilməsi üsulları üzrə tövsiyyələr 

tərtib olunmuşdur. Göstərilən kitabın TF zamanı zərərçəkən əhaliyə ilk tibbi yardımın 

göstərilməsinə həsr olunmuş hissəsi böyük maraq kəsb edir.  

L.A.Beyin SSRİ-də mövcud olan təbii fəlakətləri  coğrafi  patalogiyanın, tibbi 

coğrafiyanın və səhiyyə sisteminin təşkilinin problemi kimi  tədqiq edib. Bu 

aspektdən elmi iş müəllif tərəfindən ilk dəfə araşdırılmışdı.  Müəllif zəlzələlərin, 

sunami küləklərinin, daşqınların, sellərin, qar uçqunlarının tibbi nəticələri haqqında 

məlumatları sistemləşdirərək TF ilə müşayət olunan xəstəliyin və ölüm hallarının 

artımı haqqında məlumavtları tətqiq edir. Məsələn: 1948-ci ildə oktyabr ayında 

Aşqabadda baş verən zəlzələdən sonra hamiləlik və doğum göstəriciləri həddən artıq 

azaldığından bu ana  ölümün üç dəfə, uşaq ölümünün 1,5 dəfə, vaxtıfndan əvvəl 

doğulan və ölmüş halda doğulan uşaqların sayınnın isə bir dəfə artmasına səbəb 

olmuşdur. İnfeksion xəstəliklərin də artımı baş vermişdir. Belə ki, 1949-cu ildə 

Türkmənistanda 1948-ci il ilə müqayisədə qarın yatalağına yoluxma 36%, 

dizenteriyaya yoluxma 22%, difteriyaya yoluxma 30%, skarlamin xəstəliyinə 
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yoluxma isə 15% ,malariyaya yoluxma hallarının sayı isə  təxminən 2 dəfə artmışdır. 

TF zamanı xarici şəraitin psixikaya təsiri və normal  həyat  tərzinin pozulması ilə 

ürək-damar və endokrin xəstəliklərin  artımı və ağırlaşması ilə əlaqədardır. Bu elmi 

işdə TF zamanı tibbi-sanitar sahələrin rasional sisteminin və ekstremal vəziyyətdə 

olan bölgələrin xarici mühitinin sağlamlaşdırılmasının təşkilinə əhəmiyyətli yer 

ayrılır. Gözlənilməz TF yaratdığı fövqaladə vəziyyət zamanı səhiyyə orlanlarının 

mülki müdafiənin tibbi xidməti, hərbi-tibbi xidmət orqanları, ictimai təşkilatlar 

(Qırmızı Xaç və sanitar təşkilatı ) ilə qarşılıqlı fəaliyyəti zəruridir. Bu vaxtlı-vaxtında 

həyata keçirilən xüsusi hazırlıq prosesində də əksini tapmalıdır.  

TFH-in problemlərinin sosial aspektlərinin artan vacibliyinin dərk olunmasının 

şübhəsiz təsdiqi və nəticəsi bu sahədə genişlənən beynəlxalq əməkdaşlıqdır. Bir 

tərəfdən iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkəçlərdə təbii fəlakətlər problemini əhatə 

edən qlobal problemlərin həllinə görə məsuliyyəti dərk olunması güclənir:digər 

tərəfdən isə müxtəlif ölkələrin əməkdaşlığı olmadan bu problemin həllinin qeyri-

mümkün olduğu aydın olmuşdur.  

Şübhəsiz ki, bəşəriyyətin TFH ilə mübarizəsinin vacib sahələrındən biri də 

elmi və texniki təcrübənin geniş mübadiləsidir. Bu sahədə mövcud olan daha vacib 

praktiki məsələrə: TF müxtəlif ölkələrin ərazilərində və bütün dünya miqyasında 

coğrafi baxımdan yayılması və mütəmadiliyi haqqında toplanmış bütün məlumatların 

ümumiləşdirilməsini, eləcə də elmi əsaslar, tədqiqat metodları və xəbərdarlıq 

vasitələri ilə TF müdafiə üsulları haqqında qarşılıqlı informasiyanın geniş şəkildə 

vüsət almasını aid etmək mümkündür. TFH ilə mübarizə təcrübəsi zərərləşmiş 

rayonların  əhalisinə hərtərəfli yardım göstərilməsi zamanı beynəlxalq əməkdaşlığa 

olan zərurəti aydın şəkildə gösməkt olar. Hal-hazırda dünyada bir çox təşkilatlar, 

eləcə də fəaliyyəti beynəlxalq əməkdaşlığa yönəlmiş xüsusiləşdirilmiş təşkilatlar 

mövcuddur.  

1972-ci ildə BMT-nin başçılığı altında təbii fəlakətlər zamanı yardımın 

göstərilməsi  üzrə təşkilat təsis olunmuşdur. Onun əsas funksiyası TF-dən zərər 

çəkmiş rayonlar üçün beynəlxalq fövqəladə yardımın səfərbərliyindən və 

koordinasiyasından; təbii faciələrin yaxınlaşmasına hazırlıq dərəcəsinin təmin 
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olunmasından, yəni TFH nəticələrinin ləğvi üçün geniş imkanların seçilməsindən və 

hazırlıq işlərtinin əvvəlcədən planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsindən, texniki 

nailiyyətlərə və kəşflərə informasiyanın toplanmasını və öyrənilməsini təşkil edərək 

onların proqnozlaşdırılması əsasında TFH xəbərdarlıq edilməsindən ibarətdir.  

TF-ə  hazırlıq və onlardan müdafiə prosesində BMT-nin digər idarələri də 

iştirak edir. Məsələn: FAO əkin yerlərinin və sudan istifadənin sığortası üzrə 

ekspertlər təqdim edir. Yunesko zəlzələyə davamlı tikililərin tikintisi və zəlzələ riski 

ilə əlaqədar qiymətldəndirmə üzrə səriştəli məsləhətlərin verilməsini təmin edir. 

Ümumdünya meteoroloji təşkilatı (ÜMT) hava haqqında məlumatlar xidmətinin 

təşkili üzrə elmi nöqteyi nəzərdən yardım edir.  

Beynəlxalq səhiyyə təşkilatı (BST) ayrı-ayrı ölkələri zəruri dərman vasitələri, 

boksinlər ilə təmin edərək TF-r nəticəsində zərərçəkən əhaliyə kömək edir, TF ilə 

qarşılaşan ölkələri fövqaladə vəziyyətlərə hazırlanması və onların nəticələri ilə daha 

effektiv mübarizə baxımından əməkdaşlığı genişləndirir. 

TF nəticələrinin ləğvi üçün ayrı-ayrı ölkələrin istifadə etdiyi  kollektiv  səylər  

xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə  BMT-nin  nəzdində  Beynəlxalq 

Mülki Müdafiə təşkilatı (BMMT) yaradılmışdır. Onun tərkibinə  80-dən çox dövlət 

və beynəlxalq təşkilatlar daxildir. 1980-ci ildə Yuneskonun nəzdində faciəli 

sürüşmələrin və sel axınlarının proqnozlaşdırılması və xəbərdarlıq edilməsi ilə 

məşğul olan xüsusi beynəlxalq elmi şüra təşkil olunmuşdur. Kütləvi fəlakətlər zamanı  

yardımın göstərilməsi üzrə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi böyük təcrübəyə 

malikdir. İsveçrədə TF zamanı təcili yardımın göstərmək  məqsədi ilə «Ölkədən 

xaricdə baş vermiş faciələrə yardım xidməti» təşkil olunmuşdur. Bu xidmətə daxil 

olan əməkdaşlardan zərərçəkmiş rayonlarda 1 aydan 3 ilə kimi istifadə oluna bilər. 

Fransada yaradılmış Beynəlxalq təcili yardım xidiməti (BTYX) qısa müddət ərzində 

dünyanın hər hansı bir bölgəsinə ekspedisiya göndərməyə qadir olan nəqliyyatın 

təminatının  mobil təşkilatıdır.  

İnkişaf etmiş dövlətlərin bir qayda olaraq xüsusilə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə yardım etdiyini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

Bir sıra təşkilatlar beynəlxalq miqyasda TF haqqında informasiyanın 
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toplanması və yayılması ilə məşğul olurlar. Buna oxşar vacib beynəlxalq 

mərkəzlərdən biri də ABŞ-nın geoloji xidmətinə məxsus olan zəlzələlər haqqında 

milli xidmətdir. Avropa səviyyəsində təbii fəlakətlərə dair məlumatlar Stasburqda 

beynəlxalq seismik mərkəz tərəfindən işlənib hazırlanır. Yuneskonun başçılığı altında  

Lima və  Manillada  regional mərpkəzlər təşkil olunmuşdur.  

Sakit Okeanın hövzəsində Beynəlxalq  koordinasiya qrupu yaradılmışdır. Onun 

tərkibinə 30-dan çox ölkə daxildir. Bununla bərabər Rusiyadada sunami küləkləri ilə 

əlaqədar Beynəlxalq mərkəz təşkil olunmuşdur.  

Yuxarıda  TFH problemi ilə əlaqədar bütün beynəlxalq təşkilatlar və 

proqramlar sadalanmır. Burada,  beynəlxalq konfranslar, seminarlar, nəşirlər 

haqqında bir söz söylənmir. Təqdim olunan qısa səciyyə beynəlxalq aləmdə bu 

problemə olan marağın əhəmiyyətini bir daha sübut edir.  

Beynəlxalq coğrafiya ittifaqının «İnsan və mühit» komissiyası tərəfindən  

həyata keçirilən tədqiqatın əsas məqsədi ayrı-ayrı şəxslərin cəmiyyətin müxtəlif 

təbəqələrinin TFH-nə cavab reaksiyası verməsi haqqında məsələnin öyrənilməsindən 

ibarətdir. Tədqiqatlar yer kürəsinin müxtəlif yerlərində yerləşən 23 ölkəsində  

rayonlaşdırılmış proqramlar əsasında  aparılmışdır. Onun materialları Kilbert 

F.Uaytın redaksiyası altında 1974-cü ildə nəşr olunmuşdur. Bu kitaba 15 ölkədən 

olan alimlərin məqalələri daxil olmuşdur. (sovet alimlərindən İ.P. Gerasimovun və 

Q.V.Zvonkovanın  məqaləsi  təmsil olunmuşdur). Bu kitab 1978-ci ildə SSRİ-də 

«Təbii fəlakətlər; tədqiqat və mübarizə tədbirləri» başlığı altında ixtisarla  rus dilinə 

tərcümə olunaraq nəşr olunmuşdur. Onun  ətraflı tənqidi təhlili kitabın ön sözündə 

tərcümənin redaktorlararından biri olan görkəmli sovet coğrafı  S.B.Lavrov 

tərəfindən yazılmışdır. Burada yalnız həyata keçirilən  tədqiqatın TFH problemlərinin 

sırf texniki metodlar ilə həll edilmə  imkanları təsdiq olunmuş və sosial aspektlərin 

vacibliyi nümayiş etdirilmişdir.  

 Bu bölmənin yekununda Salli Leüyvesli tərəfindən tərtib olunan və «Disasters» 

dərgisində dərc olunan təbii fəlakətlərə dair ədəbiyyatın qısa təhlili verilmişdir. 

Ədəbiyyat üç hissəyə: 

 - ölkələr üzrə faciələrə; 
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 - faciələrin amillərinə; 

 - faciələrə cavab reaksiyalarına bölünür.  

Bu istiqamətdə dərc olunmuş təqribən 700 sayda elmi əsər öz əksini tapmışdır. 

Bu ədəbiyyat siyahısına əsasən ingilis dilində nəşr olunmuş elmi əsərlər daxil 

edilmişdir: ikincisi, bu ədəbiyyata inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dərc olunan nəşrlər 

daxil edilməmişdir: üçüncüsü, ayrı-ayrvı ölkələrə aid olan nəşrlər müqayisə olunmur. 

Həmin ədəbiyyatın tərtibatçısı ön sözdə «hər bir bölmədə istinad olunan ədəbiyyatın 

bu  kateqoriyadan olan faciələrin yayılma imkanının və yaxud ayrı-ayrı ölkələrin bu 

faciələr qarşısında əlacsızlığını əks etdirmədiyini və həmin  nəşrlərin yalnız 

coğrafiyaşünasların, sosioloqların, həkimlərin, psixiatorların, iqtisadçıların, 

mühəndislərin, eləcə də digər mütəxəssislərin tədqiqatçı maraqlarını əks etdirdiyini, o 

cümlədən də ədəbiyyatın bu istiqamətlərinin daha böyük maraq kəsb etdiyini izah 

edərək bütün bunları dərk edir.  

Fəlakət problemlərinin təqdim olunmasında müasir tendesiyaların qiymələndirilməsi 

üçün daha nümunəvi «Faciələrə cavab reaksiyası» bölməsidir. Birincisi, bu bölməyə 

problemin mühəndis və iqtisadi aspektlərinə aidiyyatı olan nəşrlər daxil olmur;bu 

nəşrlərin, bir çoxu insanların və təşkilatların davranışına-sosial, eləcə də psixoloji və 

tibbi aspektlərə aiddir. Bu bölmədə əksini tapan nəşrlər fərdlərin (202), ailələrin (12), 

ayrı-ayrı yerlərin əhalisinin (58) və cəmiyyətin (9) reaksiyasına və davranışına 

aidiyyatına  görə ayırd edilirlər.  

L.Leyveslişin tərtib etdiyi ədəbiyyat xarici ölkələrin mütəxəssislərinin müasir 

cərəyanını əks etdirdiyindən, bu ədəbiyyata böyük diqqət yetirilir. Bu mütəxəssislərin 

diqqəti- ni əsas etibarılə problemin sosial aspektləri cəlb edir. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, bu aspektlər daha ciddi diqqətə layiq olub, onların öyrənilməsi TFH-

lə mübarizə strategiyasının vacib tapşırıqlardan biridir. 
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Ərazinin coğrafi qiymətləndirilməsi. 

a) təbii şərait          

 Azərbaycanda xalq təsərrüfatının ərazi təşkili təbii şəraitin öyrənilməsi ilə 

ayrılmaz surətdə əlaqədardır. Fiziki coğrafiya və onun ayrı-ayrı sahələri təbii şəraiti 

və ərazidə baş verən hadisə və prosesləri kompleks şəkildə tədqiq edir. Bu tədqiqatın 

nəticələri məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkili və ya iqtisadi-coğrafi baxımdan aparılan 

tədqiqatlarda nəzərə alına bilər. Fiziki coğrafiyada təbii şərait və onun elementləri 

daha ətraflı təhlil olunsa da, TFH-nin ölkənin xalq təsərrüfatına və əhalinin həyat 

tərzinə mənfi təsiri əksər hallarda səthi xarakterizə olunur. Bununla əlaqədar olaraq 

biz müəyyən təbii şəraitdə inkişaf edərək baş verən və müxtəlifliyi ilə fərqlənən TFH-

nin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərini öyrənməklə, onların iqtisadi və sosial coğrafi 

nəticələrini araşdırmağa çalışmışıq. Baxılan ərazilər və onlara məxsus olan təbii şərait 

bir-birindən fərqləndiyindən TFH-nin ölkənin ayrı-ayrı ərazilərdə təsərrüfatlara və 

onun ərazi təşkilinə təsiri də müxtəlifdir. Bu fərqli cəhətlər nəzərə alınmaqla TFH-ni 

yaradan təbii amillər fiziki coğrafiya və onun ayrı-ayrı sahələri tərəfindən hərtərəfli 

öyrənilməli və ona müvafiq olan əsaslandırılmış mübarizə metodları işlənib 

hazırlanmalıdır. TFH haqqında tədqiqatların əsas istiqamətləri SSRİ-də 

B.M.Kotlyakov tərəfindən işlənmişdir (1977). O, təbii şəraiti məxtəlif olan ərazilərdə 

TFH-nin yayılması və təzahürü səviyyəsinin xəritələşdirilməsini, onların 

proqnozlaşdırılması metodikasının işlənib hazırlanmasını və dağıdıcı fəaliyyətinin 

zəiflədilməsi üçün mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab 

edir. Bu tədqiqatların nəticələri sosial-iqtisadi coğrafiya üçün aşağıdakı iki aspektdən 

vacibdir: 

1. Təbii landşaftın TFH-nin meydana çıxması və inkişafının ilkin əsası kimi nəzərə 

alınması; 

2. Yerli təbii şəraiti nəzərə almaqla, TFH-nin təsərrüfatın ərazi təşkilinə təsir 

dərəcəsindən asılı olaraq, onların zərərsizləşdirilməsi və müvafiq mübarizə 

tədbirlərinin hazırlanması.   

 TFH-nin yaranması və təzahürü landşaftın bir və ya bir neçə komponentlərinin 

xüsusiyyətləri ilə bilavasitə əlaqədardır. Təbii landşaftlar və TFH təbiətin planetar və 
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ya iri regional hadisələrilə sıx bağlı olduqlarından, onların baş verməsi və inkişafı 

prosesləri də ardıcıllıq təşkil edir. Buna misal olaraq, səhra landşaftlarını və onlar 

üçün xarakterik olan TFH-nin iknişafını göstərmək olar. Hər bir landşaft zonası və  

növü üçün özünəməxsus TFH səciyyəvidir. Bir landşaft zonası üçün xarakterik oldan 

TFH çox zaman digər landşaflarda təzahür olunmur. Bəzən TFH-nin nəticələri 

landşaftın növündən asılı olur. Məsələn, meşəlik ərazilərdə baş verən intensiv leysan 

yağışları böyük dağıntılar törətmədiyi halda, torpaq sahələrinin  geniş mənimsənildiyi 

çöllük rayonlarda bu proses güclü zərərlərə səbəb olur. .Həmçinin, buna  səhralarda,  

qumlu və çöllük rayonlarda baş verən tozlu tüfanları, meşə landşaftlarında ağacları 

yararsız hala salan-yıxan, qıran tufan və qasırğaları göstərmək olar. TFH-nin bəzi 

növləri isə tamamilə müxtəlif təbii zonalarda özlərini eyni cür göstərirlər. Bu və ya 

digər landşaftların formalaşması və inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olmurlar. Bu cür 

TFH-nə ekvatorial iqlimdən mülayim iqlim qurşağına qədər davam edən səhra, çöl və 

meşə landşaftlarında intensiv leysan yağışlar nəticəsində baş verən və böyük 

fəlakətlərə səbəb olan daşqınları misal göstərmək olar. Bu proses düzənlik və dağlıq 

sahələrdə isə özünü başqa cür göstərir. Düzənlik və dağ landşaftları, təbiətlərinin 

formalaşması və inkişaf  xüsusiyyətlərinə, həm də müasir dinamik fərqlərinə görə bir-

birindən kəskin şəkildə seçilirlər. Ona görə də, dağ landşaftları üçün xarakterik olan 

TFH-nin bəzi növləri düzən və çöllük sahələrdə müşahidə olunmur. Bəzi TFH isə 

landşaftların hər iki növündə təzahür etsələr də, birində özlərini daha qabarıq, 

digərlərində isə yalnız xüsusi şəraitdə büruzə verirlər. Birinci hala dağlıq ərazilərdə 

alp landşaftları üçün xarakterik olan qar uçqurlarını, İkinciyə isə dağ landşaftlarında 

rütubətlə doymuş ərazilərdə əsasən gil, palçıqla örtülmüş və güclü  parçalanmış 

yamaclarda geniş inkişaf etmiş sürüşmələri misal göstərmək olar. Lakin, sürüşmələr 

nəinki Qafqazda təbaşir və paleogen dövrünün qum-palçıq çöküntülərinin inkişaf 

etdiyi dağ meşələrində və subalp çəmənliklərində, eyni zamanda nisbətən az rütubətli 

kolluq və meşə-çöl landşaftlarında  daha geniş inkişaf etmişdir. Dağlıq ərazilərdə 

sürüşmələr əsasən arid dağ-çöl və dağ quru çöl landşaft zonalarında da müşahidə 

olunur. Onlara bəzən düzənlik ərazilərdə də rast gəlinir. Düzənliklərdə sürüşmə 

hadisəsi oradan keçən iri çay yataqları boyunca digər komponentlərin uzlaşması 
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şəraitində yaranır..Dağıdıcı TFH-dən biri sellər olub, onlar əsasən dağlıq ərazilərdə 

inkişaf etmişdir. Lakin onların yaranması üçün heç də bütün dağ landşaftları əlverişli 

hesab edilə bilməz. Bir qayda olaraq, daima rütubətli dağ-meşə və subalp landşaft 

zonalarında sel ocaqları yaranmır; hətta ümumilikdə geomorfoloji və geoloji şərait sel 

ocaqlarının yaranmasına əlverişli imkan yaratsa da, çox zaman bu proses baş vermir. 

Əksinə intensiv atmosfer yağıntıları çay vadilərinin yamaclarından və məcralarından 

zəif aşınma materiallarını yuyaraq, kifayət qədər fəlakət (daşqın) törətmir, ya da 

həmin sahılərini bitki örtüyü ilə daha da zənginləşdirir. Dağ yamaclarındakı sel  

ocaqlarında uzun müddət davam edən quraqlıqlardan sonra çoxlu asılı materiallar 

toplandığından və birdən baş verən güclü leysan yağışları böyük təlafatlar törədən sel 

hadisələrinin yaranmasına səbəb olur. Beləliklə, bütün dağ landşaftlarında və həmişə 

müəyyən vaxt və zamanda sellər baş vermir. Ümumiyyətlə, bu TFH daha çox  dağ 

landşaftının keçid və kontinental sektorları üçün xarakterikdir. Sellərin fərqləndirici 

xüsiyyətlərindən biri də onların dağlarda formalaşmasına baxmayaraq, düzən 

ərazilərin təbiətinə və təsərrüfatlarına böyük ziyan vurmasından ibarətdir. Bu, 

xüsusilə, müxtəlif yüksəklik zonalarından təsərrüfat məqsədi üçün istifadə olunması 

ilə əlaqədardır. Belə ərazilərin qismən və ya geniş miqyasda istehsala cəlb edilməsi 

nəqliyyat vasitələrinə (körpülərə və yollara), yaşayış məntəqələrinə, kənd 

təsərrüfatına, sənaye obyektlərinə güclü ziyan yetirir. Dağ çaylarında sellərlə yanaşı, 

onların düzənliklərə daxil olduqları ərazilərdə daşqınlara səbəb olması təsərrüfatın 

ərazi təşkilinə daimi mənfi təsir göstərir. Dağ çaylarının yataqları dərin olduğundan, 

sellər nə qədər güclü olsa da, dərələrin hüdudlarından kənara çıxmır və böyük fəlakət 

törətmirlər. Düzənliklərə daxil olarkən isə, əksinə onların nəticələri daha böyük 

fəlakətlərlə müşayiət olunur.    

 Dağ landşaftlarında həmçinin daş və qar uçqunları, yarğanlar, sürüşmələr və 

TFH-nin digər növləri geniş inkişaf etmişdir. Onlar adətən qeyri-sabit yamaclarda, 

dağ silsilələrinin güclü parçalanmaya məruz qaldığı ərazilərdə, zəlzələ və tektonik 

hadisələr vaxtı çay sularının yuduğu meyilli yamaclarda baş verirlər.  Göstərilən TFH 

sellər ilə müqayisədə məhdud əraziləri əhatə etsələr də, vaxtaşırı olaraq dəmir və 
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şosse yollarını, yaşayış məntəqələrini dağıdır, insanların normal həyat və 

fəaliyyətlərini pozurlar. 

   Daş və qar uçqunları alp qırışıqlıq zonasında daha geniş inkişaf etmişdir. 

Dağlıq, arid iqlimin yayıldığı meyilli dağ və dağətəyiərazilərin güclü parçalandığı 

sıldırım yamaclarda uçqun hadisələri çox təkrarlanır. Lakin bu proses dağ-meşə 

landşaftları üçün xarakterik deyildir. Burada iri miqyaslı uçqun hadisələrinə yalnız 

sıldırım erozion və tektonik yamaclarda rast gəlinir. Bəzi TFH-nin baş verməsi üçün 

isə landşaftın hansı növdə olması əsas deyildir. Buna zəlzələ hadisəsini və vulkan 

püskürmələrini misal göstərmək olar. Düzənlik və dağlıq landşaft zonalarında iri 

çökmələrin tez-tez əmələ gəlməsi əsasən güclü zəlzələlər ilə əlaqədardır. Vulkan 

püskürmələri bilavasitə landşaftın müəyyən azonal növlərini yaradırlar. 

Göstərilənlərlə yanaşı yer səthində antropogen landşaftlar da geniş yayılmışdır. 

Coğrafi təbəqədə baş verən bütün təbii proseslər, o cümlədən, TFH digər amillərlə 

yanaşı ətraf mühitə antropogen amillərin təsiri nəticəsində baş verir. Ona görə də, 

landşaftı qiymətləndirərkən, ona TFH-nin yaranmasının  ilkin əsası kimi «əzəli» 

şəkildə deyil, cəmiyyət tərəfindən «başqa şəklə salınmış ictimai növ» kimi baxmaq 

lazımdır. Məsələn, leysan yağışlar meylli yamaclarda torpağı güclü erroziyaya 

uğradan təbii fəlakətə çevrilirsə, bu, xam torpaqlarda isə əksinə, rütubətin 

toplanmasına şərait yaradan əlverişli təbii şərait kimi özünü göstərir. Antropogen 

amillən bir çox TFH-nin (sel, sürüşmə, eroziya, uçqun və.s) fəallaşmasına yardım 

göstərir. Landşaftların yeni forma alması da insan fəaliyyəti nəticəsində baş verir və 

hətta TFH-nin yaranma və baş vermə mümkünlüyünün azalmasına şərait yarada bilir. 

Məsələn, çayların yatağının dərinləşdirilməsi və onların sahillərində torpaq 

bəndlərinin salınması daşqınların, mənimsənilmiş yamaclarda  müdafiə məqsədilə 

meşələrin salınması isə leysan yağışları TFH çevrilməsinə imkan vermir. F.N.Milkov 

(1970) antropogen landşaftların iki növünü müəyyən edir: təsərrüfat məqsədləri üçün 

təbii landşaftın dəyişdirilməsi və ya insan tərəfindən yaradılmış mədəni landşaftlar; 

təbiətdən səmərəsiz istifadə olunması nəticəsində meydana çıxan «fəal» landşaftlar. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək, «fəal» landşaftların inkişafının bir sıra TFH-nin 

fəallaşmasına yardım etdiyini, mədəni landşaftların isə, əksinə onların intensivliyinin 
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zəiflədilməsində və qarşısının alınmasında mühüm rol oynadığını qeyd etmək olar. 

Beləliklə, təbii landşaftın TFH-nin meydana çıxması və inkişafının ilkin əsasları kimi 

qiymətləndirilməsi iqtisadi coğrafiyaşünaslar üçün onun bu və ya digər landşaft 

şəraitində təzahür etməsi qanunauyğunluqunun dərk olunmasında mühüm rol 

oynayır. Bu, həmçinin əhalinin və təsərrüfat sahələrinin TFH-dən müdafiə olunmaları 

üçün təkliflər paketinin tşlənib hazırlanması və onların müxtəlif  fəlakət yaradan 

proseslərə uyğunlaşması baxımından da zəruridir. Təbii landşaftın qiymətləndirilməsi 

iqtisadi və sosial coğrafiyanın fiziki coğrafiya və digər təbiət elmləri ilə 

əməkdaşlığının əsas istiqamətlərindən biridir. Digər istiqamət isə TFH-nin qarşısının 

alınması və onlardan müdafiə olunmaq üçün birgə tədbirlər planının işlənib 

hazırlanması və təsərrüfatın ərazi təşkilinin qiymətləndirilməsidir. Mövcud TFH-ə 

qarşı tətbiq olunan müdafiə tədbirlərinin dəyərinin qiymətləndirilməsi də buraya 

daxildir. Ona görə, TFH-nin zərərsizləşdirilməsində təbii şəraitin nəzərə alınması 

olduqca vacib amillərdən biridir. Bununla əlaqədar olaraq, iqtisadi-coğrafiyaşünaslar 

zəruri məlumatların seçilməsi problemi ilə qarşılaşırlar. Məsələn, onları metereoloji 

hadisələrin bütün elementləri deyil, TFH-nin müəyyən növlərinin fəaliyyəti və 

onlarvın intensivliyi ilə əlaqədar səciyyə, müvafiq xəbərdarlıq və müdafiə 

tədbirlərinin həyata kesçirilməsi üçün lazım olan məlumatlar maraqlandırır. Bu 

baxımdan təbii proses və hadisələrin təkrarlanmasının iqtisadi və sosial coğrafi 

baxımdan qiymətləndirilməsinə nail olmaq qarşıda duran mühüm problemlərdən 

biridir. TFH-nin  təsirinə məruz qalan rayonlarda təsərrüfatların və məskunlaşma 

sistemlərinin səmərəli ərazi təşkilində hətta təbii fəlakətlər az təkrarlanırlarsa belə, 

təbii fəlakətlərin baş vermə ehtimalı və proqnozlaşjırılması nəzərə alınmalıdır. 

İqtisadi və sosial coğrafiyaşünaslar ərazilərin seysimik rayonlaşdırma xəritəsini 

öyrənərkən, bir qayda olaraq binalara, tikililərə, yaşayış massivlərinə xüsusi dağıdıcı 

təsir göstərməyən, gücü 4-5 bala qədər olan zəlzələləri ətraflı təhlili etmirlər. Lakin 7 

ballıq zəlzələ rayonlarında zəlzələnin gücünün (bal sistemi-Rixter cədvəli üzrə) 

qiymətləndirilməsindən asılı olaraq tikililərin dağılması təhlükəsi və müdafiə 

tədbirlərinin dəyəri artdığından ərazilərin mikrorayonlaşdırılması zəruridir. Ərazilərin 

fiziki coğrafi səciyyəsindən, obyektlərinin müdafiə dəyərinin və TFH-nin əhaliyə və 
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təsərrüfatlara təsirinin zəiflədilməsi, onların iqtisadi məqsədəuyğunluğunun təyin 

olunması, mümkün ola bilən müdafiə variantları ilə fəlakətə məruz qalan ərazilərdən 

istifadənin müqayisə olunması və digər tədbirlərin qiymətləndirilməsi üçün istifadlə 

olunur. Fiziki coğrafiya ilə  sosial-iqtisadi coğrafiya və digər təbiət elmləri arasında 

körpü rolunu mühəndis geologiyası oynıya bilər. O, xüsusilə TFH-dən müdafiənin 

xarakterini və onların təbii proseslərə təsir yollarını müəyyən edir. Lakin, müvafiq 

müdafiə tədbirlərinin seçimi zamanı bu elm öyrənmə çərçivəsindən kənara çıxır. 

Fiziki və sosial-iqtisadi coğrafiya arasındakı sıx əlaqənin uğurlu nəticələrindən biri 

TFH qarşı birgə əsaslandırılmış elmi tədqiqatların aparılması və müvafiq mübarizə 

tövsiyələrinin hazırlanmasıdır.  

b) İqtisadi-coğrafi şərait.  

TFH məruz qalan və ya onun təsir dairəsi altında olan ərazilərin iqtisadi və 

sosial-coğrafi səciyyəsi nəzərdən keçirilən problemin ilkin tədqiqat mərhələsidir. Bu 

səciyyənin dəqiqləşdirilməsi tədqiqatın miqyasından asılıdır. İri miqyaslı 

tədqiqatların həyata keçirilməsi zamanı mövcud ərazidə yerləşən təsərrüfatların, 

yaşayış binalarının, ayrı-ayrı kənd və su təsərrüfatı sahələrinin, nəqliyyat və 

kommunikasiya sistemlərinin, digər dövlət və strateji əhəmiyyətli müəsisələrin dəqiq 

inventarizasiyası aparılmalıdır. Kiçik miqyaslı tədqiqatların həyata keçirilməsi 

zamanı isə təsərrüfatın əsas struktur komponentlərinin və əhalinin müəyyən ərazidə 

yerləşdirilməsi səviyyəsini xarakterizə edən əsaslandırılmış göstəricilərdən istifadə 

olunmalıdır. TFH-nin təsirinə məruz qalan ərazilərin iqtisadi baxımdan 

qiymətləndirilməsi nəticədə onların mütləq qiymətləri ilə tamamlanmalıdır. Bu 

gələcəkdə ərazilərin TFH-dən müdafiə olunması metodlarının məqsədəuyğun və 

səmərəli şəkildə işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi zərurətini yaradır. İlk 

baxışdan ərazinin çox zəif mənimsənildiyi və burada yerləşən obyektlərin dəyərinin 

müəyyən edilməsi görüləsi müdafiə tədbirlərindən ucuz olduğu müəyyənləşdirilərsə, 

onları müdafiə etməyin səmərəsiz olduğu aydınlaşır. Lakin, hər bir hektar torpaq 

sahəsi gələcək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan respublikası ərazilərinin 

kifayət qədər dəyərli olduğunu da nəzərə almaq zəruridir. Buna görə də, hər bir 

ərazinin potensial imkanlarını qiymətləndirmək, ondan gələcəkdə istifadə etməyin 
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istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq və müvafiq olaraq TFH-dən necə qorunmasını 

əsaslandırmaq lazımdır. Eyni ərazidə TFH-nin müxtəlif növlərinin vurduqları ziyanın 

həcmi və miqyası da müxtəlifdir. Ümumilikdə TFH-nin yayılması, inkişafı və növ 

müxtəlifliyi və onların vurduqları zərərlər ərazilərin istifadə olunması 

xüsusiyyətindən asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq ərazilərin dəyərini 

qiymətləndirməklə, biz belə ərazilərin TFH-dən qorunmasının səmərəliliyini 

müəyyən edə bilərik. 
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TFH-nın öyrənilməsinin tarixi-coğrafi metodu.    

 Ölkəmizdə təbii şəraitin müxtəlifliyi və mürəkkəbliyi  və digər amillər TFH-

nin baş verməsi mümkünlüyünü artırır. Ərazinin mənimsənilməsi prosesində  tikililər, 

yaşayış məntəqələri, nəqliyyat yolları inşa edilərkən, bu məqsədlə kənd təsərrüfatı 

torpaqlarının iri massivləri cəlb olunur. Bu proses təbiətin və təsərrüfatın qarşılıqlı 

şəkildə fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif ərazilərdə baş verir. Buna görə də istehsal 

sahələrinin yerləşdirilməsi zamanı təbiətin mənfi təzahürlərini istisna edən və ya 

zəiflədən müdafiə vasitələrinin vacib formalarını tapmaq zəruridir. Lakin, geoloq və 

coğrafiyaşunaslar TFH-nin baş verə biləcəyi ərazilərdə qısa müddətdə tədqiqatlar 

apardıqlarından çox vaxt onların  xarakterini və gücünü müəyyən edə bilmirlər. Belə 

hallarda əsaslandırılmış elmi-tədqiqat işləri aparmaq üçün tarixi-coğrafi metodların 

köməyindən istifadə edilə bilər. Bu metodun tətbiqi TFH-ı ilə yanaşı, yeni 

mənimsənilmiş ərazilərin öyrənilməsi  zamanı da vacibdir. Bir çox tarixi mənbə və 

nəşrlərdə dərc olunmuş müxtəlif TFH-nin baş verməsi, davam etmə müddəti, 

xarakteri və gücü haqqında verilən məlumatlar bu məsələləri ümumiləşdirmək 

baxımından çox qiymətli mənbələrdir. Bütöv bir sistemdə birləşdirilmiş, xronoloji 

ardıcıllıqla tərtib olunmuş bu materiallar TFH-nin elmi təhlilinin və 

proqnozlaşdırılmasının ciddi mənbəyi ola bilər. Lakin, tarixi aspektdən TFH-nin 

gedişatını əks etdirən, onların ayrı-ayrı növlərinin daimi təzahür etdiyi sahələri 

öyrənməyə kömək edən və xalq təsərrüfatında onların doğurduğu itkiləri 

qiymətləndirən ümumiləşdirici işlərə nadir hallarda rast gəlinir. TFH-nin tarixi 

aspektdən tədqiqinə həsr olunmuş işlər arasında E.P.Borisenkovun və 

V.M.Pasetskinin (1982) kitabını göstərmək olar. Müəlliflər rus səlnamələrinin və 

digər tarixi sənədlərin öyrənilməsi əsasında XI-XVII əsrlərdə Rusiya çöllərində baş 

verən iqlim dəyişikliklərinin gedişatını tədqiq edərək,  ekstremal təbiət hadisələrinin 

toplusunu təqdim etmişlər. IX əsrin II yarısında, XX əsrin əvvəllərində Qafqazda baş 

verən TFH-i haqqında məlumatlara Tiflisdə rus dilində dərc olunan «Qafqaz təqvimi» 

və «Qafqaz haqqında məlumatlar məcmuəsi»ndə rast gəlinir. Bu nəşrlərdə 

Azərbaycan ərazisində baş verən TFH haqqında məlumatlara kitabın ayrı-ayrı 

fəsillərində geniş yer verilmişdir. 
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Müəyyən ərazidə tarixən uzun müddət baş verən TFH-nin ayrı-ayrı növlərinin 

təkrarlanmasını təhlil edərkən onların intensivliyini və gücünü, aralarındakı əlaqəni, 

təbii landşaft komponentlərinin birinin pozulmasına səbəb olan zəncirvari 

reaksiyaların xarakterini anlamağa imkan yaranır. Məsələn, Böyük Qafqazın cənub 

yamacında quraqlıqdan sonra dolu və küləkli leysan yağışlarının baş verməsi və 

bunların nəticəsində yaranan sel və daşqın hadisələrini göstərmək olar. 

Tarixi mənbələrin təhlili  müxtəlif TFH-nin müəyyən ərazidə yayılması və 

təkrarlanmasının qanunauyğunluqlarının aşkar olunmasına imkan yaradır. Lakin 

mövcud məlumatların çoxu bu sahə ilə məşğul olmayan qeyri-mütəxəsislər tərəfindən 

tərtib olunduğundan burada bir sıra uyğunsuzluqlara rast gəlinir. Bütün bunlara 

baxmayaraq, təcrübəli və yüksək ixtisaslı tədqiqatçı- coğrafiyaşünas bu  

məlumatlardan istifadə etməklə ciddi nəticələr əldə edə bilər. Keçmişdə baş vermiş 

TFH-nin izlərini əks etdirən qədim xəritələr onların yenidən təzahür etdiyi arealların 

müəyyənləşdirilməsində rolu böyükdür. Veberin (1903) 1902-ci il Şamaxı zəlzələsi 

haqqında dərc olunmuş əsərini oxuyub, təhlil etdikdən sonra faktiki materiallara 

əsaslanmaqla bizim tərəfimizdən tərtib edilmiş xəritədə zəlzələyə məruz qalan 

əraziilərin yeni arealları müəyyən edilmişdir. Təbii fəlakət təhlükəsi altında olan 

yaşayış məntəqələri, onlardan hər birinin zəlzələyə məruz qalma dərəcəsi, torpağın 

pozulmuş sahələri və zəlzələnin izoseytləri Veber tərəfindən xəritəyə köçürülmüşdür. 

Bu cür xəritələr TFH-nin daima təkrarlandığı rayonları müəyyən etməyə imkan verir. 

TFH-nin tarixi xronologiyasının öyrənilməsi əhalinin gələcəkdə onların arzuolunmaz 

acı nəticələrindən mühafizəsi və xəbərdar olunması üçün də vacibdir. Bu xüsusilə 

qəflətən baş verən zəlzələ və vulkan püskürmələri kimi  dağıdıcı hadisələrə aiddir. 

İnsanların bir qayda olaraq belə faciələr baş verdiyi yerlərdən qaçmaları və ya 

köçmələri məlumdur. Q Taziyev (1983) fəlakət yaradan zəlzələlərdən sonra 

insanların bu cür davranışını izah edən üç səbəbi göstərir. Birincisi, insanlar 

təcrübələrinə əsaslanaraq hər bir nəslin yaşadığı əsrdə təbii proseslərin törətdiyi faciə 

ilə qarşılaşacaqlarını və ya onun təkrarlanmasının mümkünlüyünü istisna edirlər; 

ikincisi insanların öz vətəninə, yurduna bağlılığı; üçüncüsü, yeni yaşayış məskəninin 

seçilməsi üçün, bir çox mürəkkəb məsələlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Belə 
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ki, insanlar yeni yaşayış yerində əvvəlkindən də pis vəziyyətə düşə bilərlər. C.Letter 

(1969) vulkanların yayıldığı rayonlarda insanların davranışlarını müşahidə etməklə, 

onların yaddaşlarının intensiv vulkan püskürmələrindən təxminən10 il qısa olduğunu 

qeyd edir. Deməli, əksərən vulkanlar olan ərazilərdə torpaqların məhsuldarlığını 

nəzərə alaraq insanlar vulkan püskürməsindən sonrakı qısa müddət ərzində yeni 

formalaşmaqda olan təhlükəni unudaraq yenidən təhlükəli torpaqlara qayıtmasına 

təəcüb etmək lazım deyildir. 1903-cü ildə Veber yazırdı: «… insanlar güclü 

zəlzələlərdən sonra keçirdikləri təlaşı, həyəcanı, dağıntını unudaraq, həmin ərazilərdə 

eyni materialdan eyni tikililər inşa etməyə başlayırlar». Tarixi-coğrafi metod yeni 

faciənin baş vermə ehtimalını «unutmamağa» və  bu istiqamətdə zəruri müdafiə 

tədbirləri həyata keçirməyə imkan verir. Bu çox vacib şərt olub, bu və ya digər 

ərazilərdə zəlzələdən dağılmış tikililərin yenidən həmin ərazidə bərpası ölkənin xalq 

təsərrüfatının maraqları ilə ifadə oluna bilər.  

 Tarixi mənbələrdə təcrübədən keçmiş təbii fəlakətlərə qarşı həyata keçirilən 

müdafiə tədbirlərinə dair tövsiyyələr də çox faydalı ola bilər. məs: İndoneziyanın Bali 

adasının qədim əl yazmalarında zəlzələyə davamlı binaların konstruksiyası ətraflı 

xarakterizə olunmuşdur. Müasir tikinti inşaat təcrübəsindən göstərilən tövsiyyələrə 

əməl olunmaqla 1979-cu ilin dekabr ayında adada baş verən güclü zəlzələ zamanı 

dağıntılardan xilas olmağa imkan vermişdir. Başqa bir misal Azərbaycanın İsmayıllı 

rayonunun Basqal və Lahıc kəndləri ərazisi tarix boyu zəlzələlərə qarşı əldə etdikləri 

tarixi vərdişləri tətbiq etməklə güclü zəlzələlərdən qoruna bilmişlər. 

 Tədqiqatın tarixi-coğrafi metodu TFH-nin müxtəlif növlərinin müəyyən 

ərazidə yayılması və onların ayrı-ayrı rayonlarda uzlaşması haqqında əyani təsəvvür 

yaradan əldə olunan məlumatların xəritəyə köçürülməsinə əsaslanmalıdır. Bu cür 

xəritələr ərazilərin TFH-nin növlərinin uzlaşmasına, onların təkrarlanmasına və 

gücünə görə rayonlara bölünməsi çox böyük elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Belə tədqiqatlar istehsalın ərazi təşkilində, müxtəlif təsərrüfat və sosial obyektlərinin 

yerləşdirilməsi, ekoloji vəziyyəti nəzərə almaqla təsərrüfat fəaliyyətinin forma və 

metodlarının seçimi üçün lazım olan vacib informasiya mənbəyi ola bilər. Çox 

təəsüflər olsun ki, bu cür xərtitələr bizim ölkəmizdə demək olar ki, olmadığından belə 
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xəritələrin tərtib olunması, metodikası hələdə tam işlənib hazırlanmamışdır. Tarixi 

yanaşmanın tətbiqi TFH-nın təzahürü zamanı əhalinin və təsərrüfatın məruz qaldığı 

təhlükə dərəcəsinin dəyişkənliyə uğramasını qiymətləndirməyə imkan verir. məs: 

Azərbaycanda son bir neçə onillik ərzində dolu düşən ərazilər dəyişilməmiş, eyni 

zamanda əhalinin bu rayonlarda sayının əhəmiyyətli dərəcədə artdığından, buna 

müvafiq olaraq ərazinin kənd təsərrüfatı baxımından mənimsənilməsi ehtimalı da 

artmışdır. Başqa misal. Mingəçevir, Şəmkir su ambarlarının inşa edilməsi 

nəticəsində Kür-Araz ovalığında daşqınların baş verdiyi zamanı kənd təsərrüfatı 

sahələrinin daşqınlara məruz qalması kəskin surətdə azalmışdır. Lakin, eyni zamanda 

əvvəlki kimi daşqına məruz qalan sahilyanı ərazilərdə əhalinin məskunlaşması və bu 

ərazilərin təsərrüfat baxımından mənimsənilməsi də əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. 

 Belə vəziyyətdə təhlükə dərəcəsinin dəyişməsinin təhlil olunması üçün əhalinin 

və təsərrüfatların müxtəlif mövsümlərdə daşqınlara məruz qalma göstəricilərinin 

xəritələşdirmə metodikasından istifadə olunmalıdır.  

Müəyyən tezlikli və gücə malik TFH-nin yayılması izoxəttlər ilə ştrixlənmiş 

areallar şəklində təqdim oluna bilər. Xəritədə əhalinin və müxtəlif təsərrüfat 

sahələrinin təsvir olunmasının çoxsaylı üsulları arasında bu məsələ üçün ən sadə üsul 

nöqtələr şəklində olan təsvirdir. Xəritədə nöqtələrin izoxəttlər ilə uzlaşması şəklində 

informasiyanın təqdim olunması, onun sonradan işlənib hazırlanması üçün daha rahat 

hesab olunur. Əhalinin yerləşdirilməsinə dair çoxlu materiallar olsada bu məsələdə 

əhalinin siyahıya alınması məlumatlarından istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. 

TFH-nin müxtəlif dövrləri üçün tərtib olunmuş bu xəritələr əsaslandırılmış tədqiqatlar 

aparmaq üçün böyük elmi-təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda 1926-1999-cu 

illərin əhalinin siyahıya alınması göstəricilərinə əsasən bir sıra TFH-nin 

təzahürlərinin təhlükəlilik dərəcəsinin dəyişiklikliyə uğramasının təqdim olunmuş 

metod vasitəsilə tarixi-coğrafi təhlilinin həyata keçirilməsi onların təzahür etdikləri 

regionlarda yaşayan əhalinin artan sayını təsvir etmək olar.  

TFH-nin tarixi-coğrafi metodlarla öyrənilməsi bir neçə dövrlərin zəngin faktiki 

materiallarına əsaslanmaqla, onların dağıdıcı gücünün zəiflədilməsi və qarşısının 

alınması üçün lazımı tövsiyələri hazırlamağa kömək edən mühüm vasitələrdən 
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biridir. TFH-nin tarixi təzahürləri, təkrarlanması və dağıdıcı gücü nəzərə alınmaqla 

onlardan sel, sürüşmə, zəlzələ, daşqın, doluvurma və digərlərinin rayonlaşdırılması 

aparıla bilinər. 
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Mühazirə 6 

Babaxanov N. 

TFH-nin təsərrüfata təsirinə  görə ərazilərin rayonlaşdırılması. 

Ərazilərin rayonlara bölünməsi bir tərəfdən onun öyrənilməsinin nəticəsi, 

digər tərəfdən isə onun təhlili metodudur. Burada söhbət TFH-nin bəzi növlərinin   

yayılmasından asılı olaraq öyrənilməsi və onların təsərrüfata təsirinə görə 

rayonlaşdırılmasından gedir. Müəyyən təkrarlanma və gücə malik olan  bu və ya 

digər TFH-nin baş verdiyi ərazilərin fiziki-coğrafi baxımdan rayonlaşdırılması 

onların təsərrüfata təsir xarakterinə əsasən iqtisadi-coğrafi baxımdan 

rayonlaşdırılması üçün əsas kimi götürülə bilər. 

Ölkəmizin ərazisidə TFH-nın ayrı-ayrı növlərinin intensiv şəkildə yayıldığı 

rayonların müəyyən edilməsində böyük işlər görülmüşdür. TFH-nin məhsuldar 

qüvvələrin inkişafına və istehsalın ərazi təşkilinə təsirinin öyrənilməsində 

rayonlaşdırma mühüm vasitələrdən biri kimi çıxış edə bilər. Bir: müxtəlif təsərrüfat 

tikililərindən imtina etməyi, iki-xalq təsərrüfatı üçün vacib olan tikililərin 

yerləşdiriləmsində müdafiə tədbirlərini həyata keçrilməsini, üç TFH-nın müxtəlif 

növolərinin təsirinə az məruz qalan ərazilərdən istifadə formaları axtarılmalı. TFH-

nin yayılmasının öyrənilməsi istiqamətində toplanmış təcrübə təsərrüfatlara böyük 

ziyan vuran zəlzələ, sel, daşqın və digər proseslərin baş verdiyi əraziləri  

müəyyənləşdirməyə imkan verər. Belə əraziləri öyrənmək və TFH-ni nəzərə almaq 

təsərrüfatın ərazi təşkilini müəyyənləşdirməyə və təsərrüfat fəaliyyətinin 

formalarını seçməyə imkan verər. Bəzi hallarda müdafiə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi, digər hallarda isə əlavə vəsitlər sərf etmədən ərazilərdən səmərəli 

istifadə olunması məqsədəuyğun hesab oluna bilər.   

TFH-nin təsir xüsusiyyətindən asılı olaraq ərazilərin iqtisadi-cobrafi 

rayonlaşdırılmasında problemə kompleks yanaşmaq tələb olunur. Götürülən 

ərazidə TFH-nin bir növünü rayonlaşdırmadan, onların bir neçə növlərinin oxşar 

sahələrdə yayılması və təkrarlanması nəzərə alınmaqla, yeni rayonlaşdırma 

aparmaq məqsədə uyğundur. Məsələn, eyni ərazilərin dağ rayonlarında sel, 

sürüşmə, üçqun və doluvurmaya rast gəlinir. Belə vəziyyətdə həmin ərazilərdə  rast 
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gəlinən TFH-nin uzlaşmasına əsasən ərazilərin rayonlaşdırılması zəruridir. 

Həmçinin, TFH-nin bütün təsərrüfat sisteminin fəaliyyətinə və təsir 

göstərməsindən asılı olaraq ərazilərin rayonlaşdırılması nəzərə alınmalıdır. TFH-

nin təsirinə məruz qalan ərazilərin iqtisadi-coğrafi baxımdan rayonlaşdırılması 

ümumi bir qanunauyğunluq kimi heç vaxt diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Lakin, 

tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq,  öyrənilən sahələrin konkret şərait və 

miqyasına istiqnad edərək bir neçə elementlərin məhdud dairəsinə əsasən ərazilərin 

rayonlaşdırılması mümkündür. Məsələn, bu və ya digər təbiət  hadisəsi daha böyük 

əraziləri əhatə edə bilər, və ya kiçik ərazidə müxtəlif zərər və  dağıntılara səbəb ola 

bilər. Buna müvafiq olaraq, bir təsərrüfat tapşırıqlarının həlli zamanı geniş 

yayılmış TFH-nin rayonlaşdırılması, digər konkret obyektlərin yerləşdirilməsi 

üçün isə təbii fəlakətə məruz qalan lokal ərazilərin rayonlaşdırılması tələb olunur. 

Bu baxımdan TFH-nin intensivliyinin və təkrarlanmasının nadir hallarda təzahür 

etdiyi ərazilərin mikrorayonlaşdırılması məqsədəuyğun hesab olunur. Bunu 2000-

ci ildə Bakı şəhərində baş vermiş zəlzələ hadisəsinin timsalında izah etmək olar. 

Belə ki, göstərilən zəlzələ zamanı şəhərin  müxtəlif ərazilərində onun gücü 

müxtəlif olmuşdur. Belə ərazilərin mikro sesismik rayonlaşdırılması şəhərin bu və 

ya digər hissələrində zəlzələlərin təzahür qüvvəsinə müvafiq olaraq müdafiə 

tədbirlərinin həyata keçirilməsinə imkan verir. TFH-nin təsirinə məruz qalan 

ərazilərin mikrorayonlaşdırılması təsərrüfat fəaliyyətinin seçiminin 

əsaslandırılması; obyekktlərin yerləşdiriləməsi, fəaliyyəti və onlara qarşı müdafiə 

metodlarının işlənib hazırlanması;  ayrı-ayrı  rayonların iqtisadi-coğrafi baxımdan 

tədqiq edilməsi üçün kompleks proqramların tərtibi zamanı istifadə oluna bilər. 

Bunun əsasında TFH nəticəmsində baş verəcək  dağıntılardan əhalinin xəbərdarlıq 

edilməsi, təbiətə və təsərrüfata vurulan ziyanın ödənilməsi formaları işlənib 

hazırlana bilər.  

TFH-nin kompleks rayonlaşdırılmasının işlənib hazırlanması bütün 

təsərrüfat sahələrinin inkişafı və mənimsənilməsi baxımdan da məqsədəuyğundur. 

Belə rayonlaşdırma xəritələri yağıntı, havanın hərarəti, atmosfer təzyiqi və digər 

təbiət hadisələrinin təqdim olunmuş parametrlərilə yanaşı, ərazilərin elmi təhlilinin 
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aparılması üçün əsas vasitələrdən biridir. Beləliklə, şərh olunan mülahizələr 

göstərir ki, TFH-nin rayonlaşdırılması təbiət elmlərinə qarşı irəli sürülən iqtisadi-

coğrafi sifariş və bu sahədə nəzərdən keçirilən təsərrüfatın səmərəli ərazi təşkilinin 

bir probleminin həlli istiqamətidir. Burada, bilavasitə TFH-nin sosial-iqtisadi 

sistemlərə təsir etmə amilləri nəzərə alınmaqla, onlardan ziyan çəkən ərazilərin 

rayonlaşdırılması aparılmalıdır. Qeyd olunan amillər üzrə iqtisadi-coğrafi 

rayonlaşdırma aparan zaman müxtəlif yanaşma üsullarından istifadə etmək 

mümkündür. Öyrənilən ərazi TFH nəticəsində dəyən zərərin miqdarına və ya 

dağıntıların növünə, təsərrüfatın və əhalinin ondan ziyan çəkmə göstəricilərinə 

əsasən rayonlaşdırıla bilər. 

Bizim tərəfimizdən iqtisadi-coğrafi rayonrayonlaşlırmaya aid eksperiment 

kimi Azərbaycan ərazilərinin TFH-nin təzahür etmə dərəcəsinə əsasən 

rayonlaşdırılması aparılmışdır. Bir sıra TFH-nin uzlaşması ilə təsərrüfatın ərazi  

təşkilinin və müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq, respublikanın ərazisini 4 rayona ayırmaq olar: bir neçə növ TFH-nin daima 

yüksək səviyyədə təzahür etdiyi rayonlar; TFH-nin bir-iki  növünün daima yüksək 

səviyyədə təzahür etdiyi rayonlar; TFH-nin ayrı-ayrı növlərinin ərazisində epizodik 

şəkildə təzahür etdiyi rayonlar; TFH-nin  zəif şəkildə təzahür etdiyi rayonlar.   
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Mühazirə 7 

Babaxanov N. 

TFH-nın iqtisadi-coğrafi baxımdan tədqiqində  

kartoqrafik metoddan istifadə 

TFH-nın kompleksli şəkildə öyrənilməsinin vacib vasitələrindən biri də 

onların xəritələşdirilməsi metodudur. Bu metodun imkanları genişdir. Ondan 

obyekt və təbii proseslərin bu və digər məkanda yerləşdirilməsi 

qanunauyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi, onların xassələrinin səciyyəsi, TFH-ri 

arasında qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyətin öyrənilməsində istifadə olunur. Bundan 

müəyyən zaman ərzində baş vermiş dəyişiklikləri təhlil etmək üçün istifadə etmək 

olar. TFH-nə aid müxtəlif zamanlarda tərtib olunmuş bir neçə oxşar və ayrı-ayrı 

təbii hadisələrin dinamikliyini əks etdirən xəritələri təhlil etməklə onların baş 

vermə müddətini, yayılmasını və təkrarlanmasını öyrənmək mümkündür. TFH-nin 

yayılması, təkrarlanması və intensivliyinə aid xəritələrin tərtib olunması  həm 

yaxın, həm də gələcək zaman üçün xalq təsərrüfatı sturukturunun optimal 

variantlarının seçimi və inkişaf etdirilməsi baxımdan zəruridir. 

TFH-nin iqtisadi və sosial-coğrafi baxımdan tədqiqi zamanı istifadə olunan 

xəritələri 3 qrupa bölmək olar:  

1. Bu və ya digər TFH-nin təzahür etdiyi zonaları aşkar etməyə imkan verən 

fiziki-coğrafi xəritələr. 

2. TFH-nin müəyyən ərazidə yayılmasını, təkrarlanmasını və digər 

cəhətlərini əks etdirən xəritələr. 

3. TFH-ni iqtisadi və sosial coğrafi baxımdan əks etdirən xəritələr. 

Ən adi fiziki coğrafi xəritələrin təhlili TFH-nin bu və ya digər  rayonlarda 

təzahür etməsi haqqında bəzi təsəvvürlər yaratmağa imkan verinr, məsələn: sel- 

müstəsna şəkildə yalnız dağlıq ölkələrə xas olan təbiət hadisəsidir. Landşaft 

xəritələri özündə bir çox TFH-nin yayılmasının əks etdirməklə böyük maraq 

doğurur. TFH-ə aid nəticələri, ayrı-ayrı təbiət hadisələrinə həsr olunmuş 

xəritələrdən istifadə etməklə də almaq olar. A.A.Mədətzadə tərəfindən tərtib 

olunmuş «Küləyin istiqaməti və sürəti» xəritəsinin köməyi ilə küləklərin harada və 
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nə vaxt TFH-nə çevrildiyini müəyyən etmək olar. Bu xəritədə Azərbaycanın 25 

məntəqəsi üçün müəyyən istiqamətli və sürətli küləklərin orta illik təkrarlanmasını 

müəyyən etməklə, Azərbaycanın əsas küləkli rayonlarını müəyyən etmək olar. 

Həmçinin, Abşeron üçün xarakterik sayılan, saniyədə gücü 15 m-dən çox olan  

güclü şimal və şimal-şərq küləklərinin təkrarlanmasını da müəyyən etmək ollar.  

Bilavasitə TFH-nə həsr olunmuş xüsusi xəritələr böyük maraq kəsb edir.  

Belə xəritələr bir qayda olaraq bu və ya digər TFH-nin coğrafi baxımdan 

yayılmasından bəhs edən monoqrafiyalarda, eləcə də bir çox məqalələrdə öz əksini 

tapmışdır.  

İnqilaba  qədərki Azərbaycanın ərazisində TFH-nin xəritəyə köçürülməsi  

demək olar ki, çox məhdud olmuşdur. Mövcud xəritələr isə əsasən zəlzələlərə həsr 

edilmişdir.  Buna Akademik Q.V.Abix tərəfindən tərtib olunmuş Şamaxı və 

Ərzurum zəlzələlərinnin xəritəsini misal göstərmək olar. 

Sovet dövründə zəlzələlərə həsir olunmuş ilk xəritə  E.İ.Byüs tərəfindən 

tərtib olunmuşdur; Q.V.Abixin də zəlzələlərə həsr etdiyi xəritələri bu dövrə təsadüf 

edir. E.İ.Byüsün tərtib etdiyi xəritə 1830-1930-cu illərdə, yəni 100 il ərzində 

Zaqafqaziyada baş vermiş zəlzələlərə həsr olunmuşdur. Zaqafqaziyada sel 

hadisəsinə həsr olunmuş xəritə 1931-ci ildə İ.Roşin tərəfindən tərtib olunmuşdur.  

Sonrakı illərdə TFH-nin ayrı-ayrı növləri üzrə bir sıra xəritələr tərtib 

olunmuşdur. Onlardan ümumilikdə respublikaya həsr olunmuş bir qismi  

Azərbaycan SSRİ-nin atlasında (1963) yerləşdirilmişdir. Bu xəritələrə: 

 - 7, 8 və 9 bala qədər zəlzələlərin baş verdiyi zonaların, eləcə də 1X əsrdən 

başlayaraq gücü 7, 8, 9 bal olan zəlzələlərin episentirlərini əks etdirən seysmik 

rayonlaşdırma xəritəsi (Ş.S.Rəhimova, V.P.Kuznetsova, E.Ş.Şıxəlibəyli, 

Z.Z.Sultanova);  il ərzində 1-3, 3-5, 5-7, 7-dən çox dolu düşən günlərin sayını əks 

etdirən xəritə (A.A.Mədətzadə); 

-  - Quraqlıq müddətini (aprel-sentyabr) və quuraqlığa məruz qalan əraziləri əks 

etdirən xəritə. Burada quraqlığın davam etdiyi 10, 10-30, 30-50, 50-70 günlər 

ayrılmışdır. Bu xəritədə, həmçinin həmin dövrün nisbi rütubətliyi xətlər vasitəsilə, 

şimal qasırğasının – Xəzri küləyinin təkrarlandığı ərazilər müəyyən edilmişdir.  
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 - Sürüşmələrə (B.Budaqov, N.Kərimov), bəzi iqlim hadisələrinə (E.M.Şıxlinski, 

A.A.Mədətzadə), seismik hadisələrə (E.Ş.Şıxəlibəyli, Z.Z.Sultanova) aid çoxsaylı 

xəritələr tərtib olunmuşdur. Lakin, ümumilikdə  Azərbaycanda sırf TFH-nə həsr 

olunmuş xəritələr kifayət qədər olmadığından, onlar xalq təsərrüfatının bu 

problemlə əlaqədar olan ehtiyaclarını tamamilə ödəmir. Belə xəritələr əsasən kiçik 

miqyaslı olduqlarından onlar praktik əhəmiyyət kəsb etmirlər (I:3000000). Miqyası 

1:100000-1:200000 olan, ayrı-ayrı TFH-nin elementlərini ətraflı təsvir edən 

xəritələr demək olar ki, yoxdur. Respublikada olan belə xəritələr isə məqsədli 

istifadə üçündür. Konkret tikililərin layihələşdirilməsi və inşa olunması üçün 

miqyası 1:10000 olan xəritələrdən istifadə edirlər. Bu xəritələr müəyyən 

təşkilatların tələblərinə görə tərtib olunduğundan, iqtisadi və sosial coğrafi 

tədqiqatlarda yalnız məhdud məqsədlər üçün istifadə edilir. 

Bu kitabın müəlliflərindən biri tərəfindən Azərbaycan SSRİ-də baş verən sel 

hadisələrinin yayılmasına dair xəritə tərtib olunmuşdur. Əvvəllər Azərbaycanın 

ərazisində baş vermiş sellər xəritəsi O.Q.Rüstəmov tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

(Azər.SSRİ-nin Atlası, 1963, səh 77). Müəllif bu xəritələşdirmə işində əsasən 

sellərin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə əsaslanmışdır. Sel axınlarını turbulent və 

struktur növlərə bölmüşdür. Bizim tərəfimizdən tərtib olunmuş xəritədə isə sellərin 

təhlükəliliyi əsas götürülmüşdür. Bu göstəriciyə görə aşağıdakı 3 rayon 

ayırılmışdır: 1. Selə ən çox məruz qalan rayonlar. Buraya Böyük Qafqazın cənub 

yamacında yerləşən Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay rayonları və 

Naxçıvan MR-nin  Ordubad şəhəri aid edilir. Güclü sellər göstərilən ərazilərdən 

demək olar ki, hər il keçir. 2. Orta sel təhlükəli rayonlar. Buraya Dəvəçi və Şamaxı 

(Böyük Qafqazın şərq yamacı), Şəmkir və Xanlar (Kiçik Qafqazın şimal yamacı), 

Fizuli və digər rayonların (Kiçik Qafqazın cənub yamacı) əraziləri aid edilir. Bu 

rayonlardan sellər nadir hallarda keçsələr də  hər dəfə dağıntılara səbəb olurlar. 3. 

Zəif sel təhlükəli rayonlarına əsasən Lənkəran zonası və Şamaxı rayonununun şərq 

hissəsi daxildir. Buradakı  sel ocaqları böyük olmasa da, onların baş verməsinə tez-

tez rast gəlinir. Xəritədə respublikada  «potensial sel təhlükəli rayonları» da ayrılır. 
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Bu rayonlarda  sellərin baş vermə ehtimalı çox azdır, bəzi rayonlarda isə sel 

tamamilə yoxdur.  

 Tərtib olunmuş xəritədə sellərin Azərbaycanın əraziləri üzrə yayılması da 

daha ətraflı əksini tapmışdır, bu xəritə digərlərindən əsas prinspial fərqi iqtisadi 

coğrafi yönümlü olmasıdır.  

 TFH-nin iri miqyaslı xəritələrə köçürülməsi xalq təsərrüfatı baxımından 

vacib əhəmiyyət kəsb edir. Çünki yalnız bu cür xəritələr TFH haqqında daha tam 

təsəvvür yarada bilər. Xüsusilə də bu müxtəlif TFH-nin (sel, sürüşmə və 

uçqunların) bir neçəsinin müşahidə olunduğu, antropogen təsirin əlverişsiz və 

arzuolunmaz təbii proseslərinin fəallaşmasına şərait yaratdığı dağlıq ərazilər üçün 

xüsusilə aktualdır.  

 TFH-n geniş yayıldığı dağ rayonlarının ilk dəfə iri miqyaslı xəritələrə 

köçürülməsi 1950-ci illərdə Avstriya, İsveçrə və ABŞ-da başlanmışdır (C.D.Ayvz. 

1983). 1979-cu ildə BMT-nin Universiteti Niapolun təhlükəli dağ rayonlarının  

eksperiment yolu ilə xəritəyə köçürülməsi işinə başlamışdır. Burada 1:50000 və 

1:100000 miqyaslı xəritələr işlənib hazırlanır. Xəritələrdə dərc olunmuş kiçik 

hissələrə əsasən burada insan həyatı üçün təhlükə yarada bilən TFH-nin bütün 

elementləri (yarğanlar, sürüşmələr və s.) xəritəyə köçürürlür. Xəritənin varlığı 

qərarların qəbulu zamanı istifadə olunan məlumatlar bankının komponentdlərindən 

biri kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

 Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda TFH-nin dinamikliyi və fəal 

antropogen təsiri ilə xarakterizə olunan dağ və dağətəyi rayonlarında bu cür işlər 

demək olar ki, aparılmır.  

 İlk dəfə olaraq  Azərbaycanda müəlliflərdən biri tərəfindən  TFH  təsirinə 

məruz qalmış ərazilərin iri miqyaslı iqtisadi coğrafi xəritəsi tərtib olunmuşdur. Bu 

xəritələrdən biri İsmayıllı rayonunun Kirdmançay hövzəsində baş verən TFH-ə 

həsr olunmuşdur. Xəritəyə köçürülən ərazi  daha çox sürüşmə təhlükəsi ilə 

qarşılaşır. Xəritədə 8-9 ballıq zəlzələ, sel, sürüşmə və daş üçqünlarının təsirinə 

məruz qalan ərazilər əksini tapmışdır.  
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 Mövcud vəziyyətdə tədqiqat metodunun köməyi ilə bir sıra ərazilərin 

sürüşməyə məruz qalan kənd təsərrüfatı torpaqlarından istifadənin perspektivlini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. Deməli, müdafiə tədbirlərinə sərf olunan 

məsrəflər nəzərə almaqla, bu torpaqların mənimsənilməsinin məqsədəuyğunluğu 

əsaslandırılmalıdır. Əlbəttə ki, həm torpaqların mənimsənilməsi, həm də onların 

TFH-dən müdafiə olunmasında ərazi üçün xarakterik sayılan zəlzələ, sel, sürüşmə 

və daş uçqunları kimi hadisələrin hər birinə qarşı xüsusi mübarizə metodu işlənib 

hazırlanmalıdır. 

 Yüksək seysmik ərazidə yerləşmiş Şamaxı inzibati rayonunun hüdudları 

daxilində 8-9 ballıq yüksək zəlzələ zonaları, sel, sürüşmə və daş uçqunlarının 

təzahür etdiyi ərazilər, eləcə də yaşayış məntəqələri nəzərə alınaraq xəritəyə 

köçürülmüşdür. Burada yaşayış məntəqələrinin səciyyəsi bir qədər başqa 

mövqedən  verilmişdir. Yəni son 100-150 il ərzində  zəlzələlərin təkrarlanması və 

onların  yaşayış fonduna vurduğu zərərin dərəcəsi əksini tapmışdır (50%-ə qədər 

və 50%-dən çox). Zəlzələlərin təkrarlanma göstəriciləri və məntəqələrin təbii 

fəlakətə məruz qalma dərəcəsi burada məskunlaşan əhaliyə xəbərdarlıq edilməsini 

məqsədəuyğun hesab edir. Beləliklə, Şamaxı rayonunun qərb hissəsi əhali 

tərəfindən daha sıx məskunlaşmış, mənimsənilən, həm də zəlzələ hadisəsindən 

daha çox ziyan çəkən ərazidir. Bu cür vəziyyət tarixən təhlükəli ərazilərin təbii 

şəraitlərinə görə kənd təsərrüfatının mənimsənilməsi üçün daha əlverişli olması ilə 

əlaqədardır. Daha nadir və zəif dağıntılar tarixən köçəri maldarlıqla məşğul olan 

rayonun şərqi və cənub hissələrində müşahidə olunurdu. Belə ərazilərdə əhalisinin 

seyrəkliyi və təşəkkül tapmış təsərrüfyat sahələri TFH nəticəsində  dəyə biləcək 

ziyandan qorunmağa imkan vermişdir. Hal-hazırda burada əhali oturaq həyat 

tərzinə keçmiş və burada son on ildə zəlzələ dözümlü yeni yaşayış binaları inşa 

edilmişdir.  

 Müəlliflər TFH-nin təsirinə məruz qalan ərazilərin xəritələşdirilməsi zamanı 

müxtəlif metodiki yanaşmalardan istifadə etmişlər. Bu cür xəritələrdən əhalinin 

müxtəlif bölgələrdə məskunlaşması və kənd təsərrüfatının ərazi təşkili  zamanı 

istifadə oluna bilər. TFH-nə həsr olunmş xəritələrinin tərtib olunmasında sosial-
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iqtisadi amillər əsas yer tutduğundan onların sifarişçilərə vaxtında çatdırılması 

nəzərə alınmalıdır. Məsələn: Azərbaycanın seismik hadisələr  xəritəsindən əsasən 

dövlət tikinti təşkilatları istifadə etsələr də, bundan fərdi tikinti sahələrində demək 

olar ki, istifadə etmirlər. Bütün deyilənlər respublikada daşqınların fasilələrlə baş 

verdiyi ərazilərdə aparılan tikinti-inşaat işlərinə şamil edilə bilər. Bizim 

müşahidələrimizə əsasən daşqınların tez-tez baş verdiyi bir sıra inzibati rayonlarda  

bu cür xəritələrə rast gəlinmir. Belə xəritələri tərtib edərkən onları ilk növbədə 

daşqın təhlükəsi gözlənilən rayonlara göndərmək lazımdır. Bu növ xəritələrə əlavə 

edilmiş tövsiyyə və izahatların olmaması ucbatından aparılan tikinti işlərinin bir 

qismi bəzən daşqın təhlükəsi altında fəaliyyət göstərir. Nəticədə  təhlükəli 

ərazilərdə tikilmiş obyektlər bəzən dağıntılara məruz qalır. Yüksək seismikli 

ərazilərdə və rayonlarda tikinti işləri apararkən zəlzələlərin gücünün nəzərə 

alınmaması, sonradan böyük fəlakətlərə səbəb olur. Bunu nəzərə alaraq, seismik 

xəritələri dərc edərək, onları riski böyük olan rayonlara göndərmək və orada 

istifadə edilməsi lazımdır. Bu cür xəritələrin izahedici hissəsində 7-9 ballıq 

zəlzələlər haqqında geniş tövsiyyə səciyyəli informasiya  vermək  lazımdır. Belə 

praktiki məsələlərin həlli üçün hər il əlaqədar təşkilatlar bu sahə üçün ayrıca vəsait 

ayırmalıdır.  
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Mühazirə 8 

Babaxanov N. 

Azərbaycan ərazisində zəlzələ hadisələrinin yayılması 

Yeraltı təkanların nəticəsində baş verən yer  səthinin tərpənməsinə  zəlzələ 

deyilir. Zəlzələlərin baş verməsinə əsas səbəbi yer səthinin dərin qatlarında  baş 

verən  tektonik proseslərdir .Yer kürəsində hər il  100  minlərlə zəlzələ qeydə 

alınır. 

      Zəlzələ ocaqlarının mərkəzlərinə  hiposentr,  hiposentrin yer səthindəki 

proyeksiyasına episentr deyilir. Episentrin  ətrafında ən çox dağıntılara məruz 

qalan  sahə  pleystoseyst adlanır. Zəlzələnin güçünü təyin etmək üçün  12 ballıq  

beynəlxalq seysmik şkaladan (MSK-64) istifadə edilir. 

 

Seysmik şkala 

Bal Zəlzələ-

nin  adı 

Qısa səciyyəsi 

 
1-4 

 
Zəif 

Yalnız seysmik cihazlarda qeyd olunur. Əhalin az qismi hiss 
edir. Əşyaların, qab-qacağın, pəncərə şüşələrinin yüngül 
cingiltisi və tərpənməsindən, qapıların cırıltısından hiss edilir. 

 
5-7 

 
Güclü 

Binalar tərpənir. Mebel silkələnir. Yatanlar oyanır. Hamı hiss 
edir. Divarlardan asılmış şəkillər düşür, binalar yüngül 
zədələnir. 

 
8-10 

 
Dağıdıcı 

Yerlərdə çatlar əmələ gəlir. Heykəllər yerindən tərpənir və ya 
aşır. Daş evlər çox zədələnir və dağılır. Torpaqda iri çatlar 
əmələ gəlir. Uçqun və sürüşmələr baş verir. Dəmir yol relsləri 
əyilir. 

 
11-12 

 
Fəlakət 

Çoxlu sürüşmələr, uçqunlar baş verir. Daş evlər tamam dağılır. 
Yer səthində böyük dəyişiklər baş verir. Çaylar məcrasını 
dəyişir. Heç bir tikinti davam gətirmir. 

 
 

XX əsrdə ən güclü zəlzələ ABŞ-da Prin-Uilyam körfəzində (10-11 bal, 

1964), Yuqoslaviyada Skopye şəhərində (9-10 bal, 1963), Mərakeşdə Aqadir 

şəhərində (11 bal, 1960), Türkmənistanda Aşqabadda (9 bal, 1948), Spitakda (10 

bal 1988), Rusiyada Zabaykalyedə (9-10 bal, 1957) və s. göstərə bilərik.  
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 Göstərilən zəlzələlər ən dəğıdıcı zəlzələlərdən hesab edilsələr də tarixdə ən 

dağıgıcı və ən çox insanların tələfatına səbəb olanı 24 yanvar 1556-cı ildə Çinin 

Şansi Əyalətində baş vermiş zəlzələ hesab edilməlidir və bunun nəticəsində 830 

min nəfər insan tələf olmuşdur. 

Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində baş vermiş bəzi dağıdıcı zəlzələlərlə yanaşı 

Azərbaycanda da 1139, 1192-ci ildə Gəncə zəlzələsini, 1667, 1669, 1671, 1828, 

1840, 1842, 1859, 1869, 1872, 1889, 1902-ci illərdə Şamaxıda baş vermiş dağıdıcı 

zəlzələləri də misal göstərə bilərik. Onu göstərmək kifayyətdir ki, bizim fikrimizcə 

tam inandırıcı olmasada  1867-cı ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində 80 mindən 

çox adamın öldüyü qeyd olunsa da bu zəlzələ Azərbaycan tarixində ən dağıdıcı 

zəlzələ hesab edilə bilər. Göründüyü kimi Azərbaycan da dünyanın ən aktiv 

seysmik rayonlarından hesab edilir. 

Azərbaycanın ərazisində çoxsaylı zəlzələlərin öyrənilməsi onların tektonik 

strukturlarla əlaqəliliyi bizə imkan verir ki, zəlzələləri və seysmik ocaqları  

xarakterizə edək. 

 Azərbaycanda təkrar olunmasına və dağıdıcılığı gücünə görə birinci yeri 

Böyük Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşən Şamaxıdır. Burada zəlzələnin 

gücü 9-10 bala çatır. Tarixi tədqiqatçıların yazdıqlarına görə burada güclü 

zəlzələlər hər 3-10 ildən bir təkrar olunur. 9-10 ballıq seysmik zonaya 

Azərbaycanda Şamaxıdan başqa onun ətrafları, Zənqəzur dağının ətrafı, 8 ballıq 

seysmik zonaya isə B. Qafqaz dağlarının cənub yamacları yəni Gəncə şəhərinin 

ətrafları, kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərq yamacları, yəni bütün Naxçıvan MR 

daxildir. Azərbaycanda seysmik hadisələrin öyrənilməsi əsaslı sürətdə keçmişin 

tarixi xroniki mənbələrə söykənir. Cihazlar vasitəsilə zəlzələnin öyrənilməsi ancaq 

XX əsrə aiddir. Azərbaycanda da zəlzələlərin əsaslı sürətdə  öyrənilməsi və onlar 

haqda ətraflı məlumatlara ancaq axrıncı 100-150 ili rast gəlinir. Burada əsasən 

dağıdıcı xarakterə malik olan zəlzələlərdən xəbər verilir. Azərbaycan zəlzələləri 

haqında A. V. Abixin, K. M. Sulukidzenin, İ. V. Muşketovun, İ. A. Orlovanın, V. 

Veberin, M. V. Malinovski, M. A. Qaşqayın, A. A. Əlizadənin, M. Müseibovun və 

başqalarının əsərlərində rast gəlinir. Zəlzələ haqqında ilk məlumatlar X əsrə aiddir. 
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XII əsrdə isə Azərbaycanda 4 dağıdıcı xarakterli zəlzələ olduğu qeyd olunur. Bu 

məlumatların çox da geniş və ətraflı olmamasına  baxmayaraq Azərbaycanda 

seysmik halların və onların yayılması barədə məlumat almağa əsas verir. XV əsrin 

ortalarından XVII əsrin axırlarına qədər zəlzələnin tam siyahısı aparılmış və 

göstərilmişdir. Ən güclü və dağıdıcı zəlzələlər 1662, 1669, 1671 illərdə Şamaxıda 

olmuşdur. 1667-ci ildə olan zəlzələ Azərbaycan tarixində ən güclü zəlzələ hesab 

edilir. Belə ki, bu zəlzələdə 80 minə yaxın adam həlak olmuşdur. 1671 ildən 1806 

ilə qədər Azərbaycanda zəlzələ olduğu barədə ətraflı məlumatlara rast gəlinmir. 

Lakin XX əsrdə Azərbaycanda 200-ə qədər zəlzələ olması və bunların 88-i 

Şamaxıda olub ki, bunlardan da 1828, 1840, 1842, 1859, 1869, 1872, 1889, 190 

illərdə də olan zəlzələlər daha dağıdıcı olması məlumdur. 

Çox təəsüf ki, yuxurıda göstərdiyimiz illərdə olan zəlzələlərin xaritələri 

yoxdur. 30-31 may 1859 ildə olmuş Şamaxı zəlzələsini əks etdirən 3 xəritə isə çox 

sxematikdir və elmi maraq kəsb etmir. 

Çoxsaylı mənbələr göstərir ki, zəlzələ ilin hər hansı bir fəslində baş verə 

bilər. Lakin qışda olan zəlzələ böyük insan itkilərinə səbəb olur. Çünki ilin bu 

fəslində insanlar oturaq həyat keçirir. Azərbaycanda 1830 ildən 1930 ilə qədər olan 

zəlzələlərin 1/3 qış fəslində olmuşdur. Bu illər ərzində ən seysmik qış 1902 ilin qışı 

olmuşdur. Bu vaxt 40-a yaxın zəlzələ olmuşdur ki, bunların da arasında 4 yanvar 

1869 ildə, 1 fevral 1871 ildə, 28 yanvar 1872 ildə, 13 fevral 1902 ildə Şamaxı 

zəlzələləri ən dığıdıcı hesab eilə bilər. 2 yanvar 1842 və 2000-ci ildə Abşeron 

yarımadasında olmuş zəlzələləri də bunlara aid etmək olar. 

«Qış zəlzələlərindən» fərqli olaraq yazda, yayda və pıyızda olan zəlzələlər 

kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurur. Dağıntı həmçinin zəlzələdən sonra əmələ 

gələn daşqınla, yanğınla, sürüşmə ilə əvəz olunur. 7-14 avqust 1828 ildə Şamaxıda, 

1 iyul 1840-da Tircanda (İsmayılı rayonu), 11 iyun 1908 olan zəlzələləri buna 

misal gətirmək olar. 

Gecə baş verən zəlzələlər daha qorxuludur. Bu zaman dərin yuxuya getmiş 

insanlar xilas olmaq üçün heç bir şey edə bilmirlər. Belə zəlzələlərdən sonra sağ 

qalmış adamlar bəziləri qorxudan və əsəb gərginliyindən kor olurlar. Nitqini və 
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danışıqlarını itirə bilirlər. Həmçinin gecə vaxtı olan zəlzələlər zamanı xilas etmə 

işləri aparmaq çətinləşir. Dağılmış evlərin altında qalmış  insanları vaxtında xilas 

etmək olmur. 

Akademik Q. V. Abix yazır: Şamaxı üçün 1859 ildə baş vermiş zəlzələ kimi 

faciəli zəlzələ olmamışdır, hansı ki, şəhər bir neçə saniyəyə dağılmış və 8000 adam 

tələf olmuşdur. Göstərilən müddət ərzində (XIX əsr) Lənkaranda 25, naxçıvanda 

20, Şuşada 14 dəfə zəlzələ olmuşdur. 

Xatırladılan mənbələrdən coğrafi cəhətdən ən maraq doğuranı V. Veberin 

işidir. (1903), 1902-ci il 31 yanvar tarixli Şamaxı zəlzələsini təsvir edərək müəllif 

150 kənd haqqında məlumat vermiş, onların yerləşdiyi ərazini, əhali sayını, 

sıxlığını, milli tərkibini, onların məşğuliyyətini, tikintilərinin xarakterini və s. 

göstərmişdir. (səh. 17-26, 58-61). Müəllif tərəfindən verilmiş məlumatlar 

ümumiləşdirilmiş şəkildə 3.2 saylı cədvəldə göstərilmişdir: 
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Cəmi: 

 
9084 

 
3496 

 
3943 

 
4163 

 
86 

 

Tarixi mənbələrin təhlilinə əsasən demək olar ki, son 150 ildə 

Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda seysmoaktivlik keçmiş dövrlərə 

nisbətən daha intensiv olmasına baxmayaraq müasir dövrdə  baş vermiş 

zəlzələlərin gücü kifayət qədərdir və onların ümumxalq rifahına vurduqları zərərlər 

daha böyükdür.  

Azərbaycanda ən axrıncı seysmoaktivlik 1981-ci ilin sonu, 1982-ci ilin 

əvvəllərində və 2000-ci ildə özünü göstərmişdir. Belə ki, Qafqazın cənub-şərq 

qurtaracağında baş vermiş 3 yeraltı təkanın gücü 7-8 bal gücündə olmuşdur. 

Zəlzələ nəticəsində İsmayıllı rayonu və onun ətraf kəndləri – İcan, Yəlincək, 
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Göytəpə, Ruşan, Bank, Küşəncə və s. güclü dağıntıya məruz qalmış. 2000-dən 

yuxarı yaşayış binası dağılmış və ya zədələnmişdir. 11 məktəb, bir sıra istehsal 

sahələri, mədəni – məişət müəssisələri dağılmışdır. Dağıntıya ən çox məruz qalan o 

binalar olmuşdur ki, onların tikintisi zamanı seysmik tələblərə riayət olunmamışdır. 

İsmayıllı zəlzələsi seysmik tələblərə riayyət olunmağın vacibliyini bir daha təsdiq 

etdi. 

Azərbaycanın seysmik rayolaşmasına əsasən gücü 8-9 bala çatan ərazilər 

ümumi respublika ərazisinin 30 %-ni təşkil edir ki, buruda 4 ml-dan çox əhali 

yaşayır. Bu ərazilərdə 1890 kənd, 25 şəhər və şəhər tipli qəsəbə yerləşir. İndi isə 

əhalinin perspektiv məskunlaşması və məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi 

zamanı zəlzələlərin törədə biləcəyi və onlardan necə və hansı müdafiə vasitələrinin 

əhalinin məskünlaşdığı (keçmişdə) və məskunlaşacağı ərazilərdə tətbiq olunan 

imkanlara baxaq. 

Ç. B. Medvedyev və İ. V. İabelin (1967) ağır nəticələrə səbəb ola biləcəq 

zəlzələlərdən qaçmağın 3 yolunu göstərirlər: birinci ən sadə yol, odur ki, 

zəlzələlərin baş verəcəyi əraziləri müəyyənləşdirmək və həmin ərazilərdən istifadə 

etməmək. Bu yol ən azı ona görə sərfəli deyildir ki, zəlzələyə məruz qalmış 

ərazilər 1000 il mənimsənilmiş və bu  ərazilərdə əhali daha sıx məskunlaşmışdır. 

Belə ərazilərə Şamaxı şəhəri və onun ətraflarını misal göstərmək olar. Təsadüfü 

deyil ki, son üç əsrdə Şamaxıda 11 dəhşətli zəlzələ olmuş, şəhər dəhşətli 

dağıntılara məruz qalmış və hər zəlzələdən sonra yenidən tikilmişdir. 

Məhz bu səbəbə görə V. Veber tədqiqat işləri apararaq 1902-ci il Şamaxı 

zəlzələsindən sonra yazılmışdır: « çıxış yolu yox idi; Yeni şəhərin tikilməsi qərarı 

(köhnəsinin yaxınlığında) ona görə qəbul olundu ki, yeni seçilmiş ərazi seysmik 

cəhətdən təhlükəsiz  idi, şəhərin tikintisi üçün həm əlverişli və münasib idi və 

köhnə şəhərə yaxın idi. Həm də yeni şəhər yeni görkəmdə, yaşayış üçün daha 

təhlükəsiz binalarla əvəz olunmalı idi.» (Veber 1903, səh. 52). 

Məlumdur ki, həmişə insanlar çalışırlar ki yaşadıqları köhnə mənimsənilmiş 

ərazilərə, xsusən dağlıq rayonlara  xas olan, bərəkətli torpaq sahələri, zəngin bitki 

örtüyünə, su ehtiyatlarına malik olan ərazilərə qayıtsın. Bu xüsusiyyət dağlıq və 
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dağətəyi ərazilərdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan, zəlzələ nəticəsində dağıntıya 

məruz qalan əhali üçün ənənəvi haldır. Zəlzələlərin ayrı-ayrı fəsadlarına qarşı uzun 

müddət mübarizə aparan insanlar, bəzən ona qarşı bəzi müdafiə vasitələri tapmış 

olsalar da, bunlar heç də həmişə tam səmərə vermir. 

 Əhali zəlzələdən qorunmaq üçün digər iki yoldan istifadə etməsi məqsədə 

uyğundur. Bunlardan biri – ikincisi zəlzələlərin proqnozlaşdırılması, digəri isə 

antiseysmik tikintilərinin aparılmasıdır. 

Zəlzələnin dəqiq proqnozlaşdırılması insan tələfatına yol verməməyə, böyük 

maddi ziyandan qaçmağa imkan versə də, obyektiv dağıntılardan (evokuasiya 

tədbirləri görülməsinə baxmayaraq) xilas olmağa imkan vermir. «Zəlzələnin ən 

dəqiq proqnozu, belə bizi zəlzələyə davamlı binalar tikmək məsuliyyətindən heç də 

azad etmir» (Medvedyev, Şebalin 1967, səh. 13). Yüksək seysmik ərazilərdə 

tədqiqatlarla məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə «zəlzələlərə nəzarət və onların 

proqnozlaşdırılması perspektivi hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq, insan 

itkilərini və iqtisadi ziyanları ən aşağı səviyyəyə (minimum) endirmək üçün 

mütəxəssislər öz yaradıcılıq işlərini və əməklərini daha etibarlı tikinti normativ və 

mükəmməl konstruksiyaların yaradılmasına yönəltməlidirlər.» (Eybi. 1982) 

Bina və qurğuların tikintisi zamanı antiseysmik vasitələrdən istifadə 

olunması dağılmaqdan xilas edir, lakin bu vasitələr hələlik çox baha başa gəlir. 

Zəlzələyə davamlı seysmik vasitələrdən istifadə olunması 7 ballıq zəlzələ 

zamanında tikintinin 4%, 8 ballıq zonada 8%, 9 ballıq zonada isə xərci 12% baha 

başa gəlməsinə səbəb olur. (7 baldan az qüvvə ilə baş vermiş zəlzələnin vurduğu 

ziyan – itkilər praktik olaraq hesaba alınmır). 

9 ballıq az mənimsənilmiş ərazilərdə dəymiş ziyanın ən aşağı səviyyədə 

olma səbəbi onunla izah olunmalıdır ki, burada əhalinin istifadəsi üçün yaşayış 

evləri və qurğularının az olması, ərazinin zəif məskunlaşması ilə əlaqədardır. 

Deməli, yüksək seysmoaktivlik zonasına düşən ərazilərin öyrənilməsi və istifadə 

üçün mənimsənilməsi ən aşağı səviyyədədir. 7 ballıq zəlzələ zonasında zəlzələyə 

davamlı vasitələrdən istifadə olunması müddəti 150 ilə çatır və bu qurğu və 

tikililərin iqtisadi maya dəyəri özünü doğruldur. 8 ballıq zəlzələ zonasında tikinti 
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və qurğulardan istifadə müddəti 110 ilə, 9 ballıq zonada 40 ilə çatır. Bütünlüklə, 

seysmik ərazilərdə yerləşən dövlətlər hər il anti seysmik tədbirlərə (elmi-

tədqiqatlara, layihələşdirməyə, tikintiyə, zərər çəkmiş rayonlara yardım və s.) 1 

mlrd. dollardan çox vəsait xərcləyirlər. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, zəlzələ 

zonasından «yaxa qurtarmağın» yeganə yolu həmin ərazidən uzaqlaşmaq qeyri 

realdır. Seysmikliyin azalması və anti seysmik tədbirlərə vəsaitin xərclənməsini 

azaltmaq üçün seysmik ərazilərin ayrı-ayrı sahələri arasındakı seysmik fərqini 

nəzərə almaq vacib şərtdir. Seysmik cəhətdən təhlükəli hesab olunan nəhəng 

arealların ayrılması müxtəlif mikrosahələrin təbii xüsusiyyətlərini nəzərə almır, 

çünki həmin areallar zəlzələlərin olmasına müxtəlif cür reaksiya verirlər. Onlardan 

bəziləri böyük dağıntılara məruz qalır, digərləri isə onların dağıntılarına qarşı daha 

davamlı olur. İkinci tip mikrosahələr daha güclü zəlzələlərə qarşı dözümlü olur ki, 

belə sahələr ehtiyat sahələri hesab edirlər və belə sahələrdə mürəkkəb və baha başa 

gələn müdafiə işlərini təşkil etmədən müxtəlif tikililəri yerləşdirmək olar. 

Qruntların müxtəlif olmasından asılı olaraq seysmik aktiv zonada yeraltı təkanların 

gücü 1-4 bal arasınada dəyişə bilər. (Nikonov, 1984 səh.179). Müvafiq mikro 

ərazilərin seçilməsi yeni tikintilərin aparılmasına əlavə vəsait ayrılmasının qarşısını 

alır, yeni qurğu və binaların, yaşayış məntəqələrinin salınmasına imkan verər və 

dəymiş ziyanın qarşısını alır. Məhz buna görə də seysmik fəallığın hiss olunduğu 

ərazilərə mikrorayonlaşma aparılmalı, hər bir obyektin seysmik təhlükəyə məruz 

qalma dərəcəsi aydınlaşdırılmalıdır. 

 Bununla belə, seysmik təhlükəli hesab olunan bütün Azərbaycan ərazisində 

mikroseysmitk rayonlaşma aparılmamışdır. Belə rayonlaşma yalnız iri şəhərlər 

olan Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda, Şamaxıda, Sabirabad və b. şəhərlərdə 

aparılmışdır.  

Respublika Dövlət Tikinti Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş tikinti 

normativləri və zəlzələlərin gücü bütövlükdə, inzibati rayonların seysmik 

rayonlaşmasına əsasən aparılır ki, bu da konkret ərazilərdə müxtəlif obyektlərin 

yerləşdirilməsi zamanı ola biləcək real təhlükəni nəzərə almağa tam imkan vermir. 
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Bir sıra tarixi səbəblərin təsiri altında Azərbaycanın seysmik cəhətdən 

təhlükəli hesab olunan rayonlarında kənd təsərrüfatının güclü inkişafı sabit və 

möhkəm məskunlaşma areallarında cəmləşmişdir. Baxmayaraq ki, zəlzələ və b. 

təbii fəlakətlər belə ərazilərdə daima təkrarlanma təhlükəsi var respublikanın başqa 

yerlərində əvvəl özlərinin tarix boyu məskunlaşdıqları əraziləri əvəz edə biləcək, 

həm də zəlzələ və digər təbii fəlakətdən qoruna biləcək ərazilər tapa bilmirlər. 

Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, torpağı, mədəni landşaftı, yerli-əkinçilik 

ənənələri, vərdişləri ilə seçilən əvvəllər məskunlaşmış ərazilər, baş verəcək 

zəlzələlərdən yüksək effektivlik metodlarla müdafiə olunsunlar. 8-9 ballıq 

ərazilərdə dağıntılar nəticəsində dəymiş ziyan çox yüksək maddi səviyyə ilə 

müəyyən olunursa, bu da həmin ərazilərin iqtisadi qiymətləndirilməsi zamanı 

mütləq nəzərə alınmalıdır. (Məs: rayon planlaşmasında, məskunlaşma ərazilərinin 

bərpası layihələrinin tərkibi zamanı ərazilərin perspektiv inkişafı üçün 

planlaşdırılması və s.). Belə şəraitdə qorunması çətin və həm də, baha başa gələn 

obyektlər üçün daha münasib ərazilər, asan qorunan obyektlər üçün seysmik 

ərazilər ayrıla da bilər. 

Yüksək seysmik ərazilərdən məcbüri istifadə şəraitində həmin ərazilərin 

spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun olan xüsusi müdafiə vasitələri işlənib 

hazırlanmalıdır. Belə şəraitdə – birincisi yerin təbii şəraiti (hansıki, həmin ərazidə 

yaşayış məntəqəsi və digər obyektlər tikiləcək), relyefini, yeraltı süxurlarının meyl 

və hərəkət istiqamətini, bu ərazilərdə dağıdıcı proseslərlə müşaiyət olunan 

zəlzələlərin zəncirvari xarakterlərə malik olub, sellərlə sürüşmələrlə və daş 

uçqunları və s. nəticələnə biləcəyi nəzərə alınmalıdır. 

Məhz bunlara əsasən təbiətşünaslar, mühəndislər, elə müdafiə vasitələri 

işləyib hazırlamalı, elə elmi tövsiyyələr verilməlidirlər ki, həmin ərazilərdə tikilmiş 

yaşayış binaların, ictimai müəssisələrin, yolların, bəndlərin və körpülərin 

təhlükəsizliyi təmin edilə bilsin. 

Zəlzələnin baş vermiş şəraitindən asılı olmayaraq, çoxlu miqdarda faktlar 

sübut edir ki, ən çox dağıntıya məruz qalmış binaların əksəriyyəti yumşaq süxurlar 

üzərində tikilməsidir və əksinə daha möhkəm özül süxur üzərində tikilmiş binalar 
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çox az dağıntıya məruz qalır1. Zəlzələ zamanı tikintilərin dağılma təhlükəsizliyi ən 

çox dərəcədə binaların layihələşdirilməsindən və tikinti materialları və onların 

keyfiyyətindən asılı olur. Seysmikliyi tam nəzərə almadan və aşağı keyfiyyətli 

materiallardan tikilmiş binalar adətən daha çox dağıntıya məruz qalır. 

Bizim ölkəmizdə seysmik davamlılığa malik tikinti sahəsində çox iş 

görülmüş və bunun nəticəsində seysmik təhlükəli olan ərazilərdə sənaye və mülki 

obyektlərin tikilməsinə mane olmur və bunun sayəsində belə yeni yaşayış 

məntəqələri və hündür binalar inşa edilir. Buna misal olaraq əvvəllər 2-3 mərtəbəli 

evlərdə yaşamaq təhlükəli hesab olunurdusa, hal-hazırda zəlzələlərə davamlı 

hündür yaşayış binaları tikilməkdədir. Belə binaların zəlzələ etibarlılığı, onların 

seysmik cəhətdən qorunmasına zəmanət verir.  

Azərbaycan hökumət orqanları səyi nəticəsində layihə və elmi tədqiqat 

institutları şəhərlərin və müxtəlif tikintilərin seysmik müdafiəsi üçün tədbirləri 

işləyib hazırlamışlar. Binaların və digər qurğuların tikintisində mühəndis texniki 

üsullardan istifadə, zəlzələlərdən müdafiə məsələləri qanunvericilik yolu ilə təsbit 

olunmuşdur.  

Yeni yaşayış məntəqəlirinin tikilməsi zamanı həmişə zəlzələ ehtimalı nəzərə 

alınırsada zəlzələlərin dağıdıcı təsirindən müdafiə məsələlərində hələdə bir sıra həll 

edilməmiş problemlər qalmaqdadır. 

Bu məsələlərin aydınlaşması üçün Şamaxı zəlzələlərini nəzərdən keçirək. 

Axırıncı 150 ildə burada 200-dən çox zəlzələ qeydə alınmışdır. Seysmik 

rayonlaşmaya dair nəşr olunmuş məlumatlara görə Şamaxı-İsmayıllı və Zəngəzur 

bölgələrində 7 ballıq zəlzələ 30-50 ildən bir ola bilər, qalan ərazilərdə bu gücdə 

zəlzələ hər 100-150 ildən bir, 8 ballıq zəlzələ 100-200 ildən bir, 9 ballıq zəlzələ isə 

300 ildən bir gözlənilir. («Seysmik rayonlaşma»-1980, səh.146-147). Şamaxı-

İsmayıllı zonasında aparılmış uzun müddətli müşahidələrin sayəsində aydın 

olmuşdur ki, son 210 ildə ən azı 3 dəfə 9 ballıq zəlzələ, 30-35 ildə 8 ballıq zəlzələ 

1 dəfə, 7 ballıq zəlzələ isə 10-12 ildən bir baş vermişdir. 

                                                           
1 («Мяктяб вя хястяханаларын сейсмик мцдафияси хцсуси диггят тяляб едир» (Болт, 1981, сящ.211-217; Никонов, 
1984, сящ.179) 
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Bununla belə Şamaxı yenə əhalisi sıx olan və tikilməkdə davam edən bir 

bölgədir. 

Əfsuslar olsun ki, əvvəlki zəlzələlərin nəticələri çox vaxt tez unudulur. 

Şamaxı şəhərinin əhalisi kənd yerlərindən gələnlərin hesabına surətlə artır ki, bu da 

əhalinin yaşayış yerləri və həyətyanı sahələrlə təmin olunmasına böyük çətinliklər 

törədir. Bu səbəbdən bəzi yerli hakimiyyət orqanları gəlmələrə ev tikmək üçün 

seysmik təhlükəli və sürüşmə ehtimallı sahələrdə yer ayrır. Buna misal olaraq son 

illər ərzində şəhərin şərq hissəsindəki rayon xəstəxanının yanı dəfələrlə 

sürüşmədən dağılmış və onlara yaşayış evləri yararsız hala düşmüşdür. Şəhərin bu 

hissəsi yüksək seysmik və fəal sürüşmələr zonası hesab olunduğundan belə 

ərazilərdə kiçik təkanlar belə burada ciddi dağıntılara səbəb ola bilər. Şəhərin bu 

hissəsində hər bir tikinti işləri dayandırılmalı, bu ərazi təsərrüfat və yaşayış üçün 

qadağan ərazi elan edilməlidir. Bütünlüklə isə, Şamaxı şəhərinin iqtisadi inkişafı 

ilə bağlı onun ərazisinin böyüklüyü və tikintisi haqda ciddi düşünülməli, 

əsaslandırılmalı və şəhərin yeni baş planında işlənib realizə olunmalıdır. 

Biz Şamaxı rayonundakı zəlzələlərin dinamikliyini nəzərdən keçirərkən 

aşkar etdik ki, Şamaxı şəhəri və onun ətrafındakı yaşayış məntəqələri axırıncı yüz 

əlli il ərzində dəfələrlə dağılmış və insan tələfatına səbəb olmuşdur. Dağılmış 

sahələrin böyük hissəsi rayonun şimal-qərbində (Şamaxı şəhəri yaxınlığında) 

yerləşir. Tarixən bura öz yüksək iqtisadi potensialı ilə seçilir.  

İnzibati rayon əhalisinin 60%-dən çoxu hal-hazırda adı çəkilən ərazidə və 

Şamaxı şəhərində yaşayır. Əsasən Şamaxı şəhərində, Sabir və Yusif 

Məmmədəlyev qəsəbələrindəki Laləzar kəndindəki bəzi fərdi təsərrüfatlardan və 

yaşayış binalarından başqa demək olar ki, yerdə qalan ərazilərdə 9 ballıq zəlzələnin 

tələblərinə davamlı heç bir tikinti yoxdur. 

1902-ci il dağıdıcı zəlzələdən sonra bütün rayondakı yaşayış məntəqələri 

yenidən tikilmişdir. O vaxtdan çox zaman keçsədə, demək olar ki, tikililər 

əksəriyyəti köhnədir, bir hissəsi isə qəza vəziyyətindədir. Bütün yaşayış 

məntəqələrindən ancaq bir neçəsində olan  binaları 8 ballıq zəlzələ gücünə davam 
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gətirə biləcək hesabı ilə tikilmişdir: buna Mərəzə, Mədrəsə, Göylərdağ, 

Damlamaca və s. göstərə bilərik. 

Rayonun 8 ballıq ərazisi ta qədimlərdən əsasən yaylaq və qışlaq kimi istifadə 

olunduğundan belə ərazilərdə daimi yaşayış yerləri yox idi, buna görə də 

dağıntıların dərəcəsi və insan qurbanlarının sayı çox az olurdu. 

Rayonun kənd təsərrüfatının ixtisaslaşdırılmasındakı gedən dəyişikliklər 

bölgənin bu bölgəsində əhalinin oturaq həyata keçməsinə təsir göstərmiş və bunun 

nəticəsində burada olan yaşayış məntəqələrində seysmik vəziyyətlə hesablaşmadan 

tikinti işləri aparılır. Bunu nəzərə alaraq, əsas diqqət texniki qurğuların, yaşayış 

məntəqələrinin və təsərrüfat obyektlərinin müdafiəsinə cəlb olunmaldır. Layihə 

institutları tərəfindən Şamaxı rayonu üçün yaxın və uzaq pespektiv üçün layihəsi 

ynidən işlənməlidir. Rayonda olan yaşayış məntəqələrindən Qaladəsi, Dədəgünəş, 

Çuxanlı, Çaylı, Çaqan, Acıdərə, Çobanı, Meysarı, Əngək və b. Bu məntəqələr 

dəfələrlə zəlzələlərə, sürüşmələrə məruz qaldıqları üçün iqtisadi cəhətdən zəif 

inkişaf etmişlər və buna görədə gələcəkdə perspektivsiz kəndlər siyahısına əlavə 

oluna bilərlər. Eyni zamanda Sağıyan və Çarxan kəndləri təhlükəli ərazilərdə 

yerləşdikləri üçün onların gələcək yüksək inkişafı ilə çətin ki razılaşmaq olar. 150 

il ərzində bu kəndlər 4 dəfə dağılmışlar, indi də seysmik müdafiəsiz yenidən 

tikilmə nəticəsində hətta 7-8 ballıq təkan onları dağıda bilər. 

Ola biləcək 8-9 ballıq zəlzələ nəticəsində dağıntıları və insan tələfatını 

azaltmaq üçün bütün yaşayış məntəqələri diqqətlə yoxlanılıb, hətta 9 ballıq 

zəlzələyə davam gətirə bilən binaları aşkara çıxarmaq lazımdır ki, seysmik 

tələblərə cavab verməyən binaları müəyyən edilsin. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, çoxlu yaşayış məntəqələrini daha 

təhlükəsiz yerlərə köçürmək üçün böyük kapital qoyuluşu lazımdır. Bundan başqa, 

torpaqların intensiv istifadəsi şaraitində yeni tikililər üçün çoxlu əlverişli sahələrin 

tapılması praktiki surətdə mümkün deyildir. Ancaq birinci növbədə heç olmasa 

həmin kəndlərdə tikinti işlərini dayandırmaq lazımdır. Rayonun səlahiyyətli 

orqanları yeni tikintiləri qadağan etməli və yeni tikililəri bütün növ təbii 

fəlakətlərdən dövlət sığortası təmin edilməlidir. 
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Daha böyük kəndlərə gəlincə isə, yararsız tikililəri aşkar edəndən sonra, 

onları antiseysmik müdafiə tədbirləri nəzərə alınaraq bərpa işləri həyata keçirilə 

bilər. Əgər hər bir kənddə heç olmasa zəlzələyə davamlı 50-100 ev tikilərsə küllü 

miqdarda maliyyə vəsaiti qənaət oluna bilər. Bu yaşayış məntəqələrini 

«perspektivsiz» elan etmək iqtisadi baxımdan əlverişli olmazdı, çünki bu, sonda 

həmin ərazilərin ixtisaslaşmış sahələrin ixtisarına gətirib çıxara bilər, məsələn: 

Gürcüstanın dağlıq rayonlarında baş verdiyi kimi, belə ki, indi həmin rayonlarda 

əhalinin geri qaytarmaq siyasəti həyata keçirilir. 

Yüksək seysmikliyi olan rayonlarda antiseysmik tədbirlər, bu rayonlarda 

tikililərin qadağası və ya məhdudlaşdırılması üsulları təhlükəsizlik kimi istifadə 

olunur. Seysmik təhükənin nəzərə alınmamasını 1981-ci illərin sonunda 1982-ci 

ilin əvvəllərində İsmayıllı rayonunda, 2000-ci ildə Bakıda baş vermiş zəlzələ əyani 

nümayiş etdirirdi. İsmayıllı zəlzələni tədqiq edən komissiyanın çıxardığı nəticə 

belə idi: «Yaşayış və başqa binaların belə kütləvi dağılması onların çoxunun çay 

daşlarından, çiy kərpicdən və s. tikilməklə heç bir təhlükəsizlik qaydalarına riayət 

olunmaması ilə izah olunur. Lakin düzgün formalı (kubik) daşdan tikilmiş binalar 

seysmik dağıntıya davam gətirərək ciddi zədə almayıblar». 

1902-ci ildə bu rayonlarda baş vermiş dağıdıcı zəlzələlərin birini tədqiq 

edərkən V.Veber belə yazırdı: «Ən davamlı evlər taxtadan. Yonulmuş daşdan 

olanlardır, ən davamsızı isə qaya parçalarından, çay daşlarından tikilənlərdir». 

Daha sonra o yazır: «Güclü zəlzələlərdən sonra insanlar keçirdikləri həyəcanları 

unudub həmin yerdə, həmin materiallardan həmin evlərdən tikmələri təəccüb 

doğurur». /Veber 1903, S-52/. Əgər yuxarıda göstərilən hər iki nəticəni tutuşdursaq 

(tarixi və müasir), onda aydın olur ki, xarakterizə edilən rayonlarda evlər tikərkən 

zəlzələnin daha güclü ola biləcəyi unudulur və bu fakt nəzərə alınmır. 

Bunu biz Özbəkistanın Qəzli şəhərində baş vermiş zəlzələnin timsalında 

aydın görə bilərik belə ki, burada 1976-cı ildəki 8 ballıq dağıdıcı zəlzələdən sonra 

Qəzli yenidən tikildi. Lakin 8 il sonra, 1984-cü ildə daha güclü 9 ballıq zəlzələdən 

yenidən dağıldı və yenidən quruldu. Başlıca səbəb respublika iqtisadiyyatında 
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mühüm yer tutan qaz sənayesi yaxınlığında yerləşən Qəzlinin yenidən tikilməsinin 

layihələşdirilməsi vaxtı zəlzələnin ağlasığmaz gücünün nəzərə alınmamasıdır2. 

Seysmik rayonlardakı binaların istismarı təcrübəsi göstərir ki, zəlzələdən 

dağılmış binaların təmir xərcləri antiseysmik tədbirlərin xərclərindən dəfələrlə çox 

olur. «Hesablamalar nəticəsində məlum olur ki, 1966-cı il Daşkənd zəlzələsində az 

müdafiə olunmuş və heç müdafiə olunmamış binaların təmirinə 9 ballıq gücündə 

olan zəlzələ vaxtı sərf olunandan on dəfə artıq vəsait sərf olunub. («Daşkən 

zəlzələsi», 1971-ci il, səh.542)». 

Bunu nəzərə alaraq, respublikanın yüksək seysmik rayonlarında nəinki 

dövlət, şəxsi tikililərin həmin rayonların zəlzələ ehtimalına ciddi riayət edilməsi 

lazımdır. 

Ölkəmizin yüksək seysmikliyi və tez-tez təkrarlanması ilə seçilən ayrı-ayrı 

rayonlarında zəlzələ zamanı bina və tikililərin özünü necə aparmasını izləyən 

məntəqələr şəbəkəsi yaradılır. Belə məntəqələrin şəbəkəsi mühəndis-seysmik 

xidmətə (MSX) daxildir.  

Özbəkistan və Tacikistanın təcrübəsini nəzərə alaraq Azərbaycanda da MSX 

məntəqələr şəbəkəsi genişləndirilməlidir. Bu şəbəkənin əsas mərkəzi, artıq qeyd 

edildiyi kimi, axırıncı üç əsr ərzində on bir dağıdıcı zəlzələyə məruz qalmış 

Şamaxı ola bilər. Yaxşı olardı ki, zəlzələ təhlükəli zonalarda planlaşdırma zamanı 

zəlzələnin mənfi təsirlərinin və başqa təbii fəlakətlərin öyrənilməsinə diqqəti 

yönəltmək üçün seysmoloqlar və sosial-iqtisadi coğraflar birlikdə tövsiyyələr 

işləyib hazırlasınlar.  

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alıb aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar: 

1. Güclü zəlzələnin harada və nə vaxt baş verəcəyini dəqiq proqnozu verilə 

bilmədiyindən zəlzələnin törətdiyi dağıdıcı və zərərdən qorunma tədbirləri 

götürülməlidir ki, bu da əsasən iki istiqamətdə aparılmalıdır: 1- Tiknti zamanı 

aşkar təhlükəli rayonlardan imtina etmək lazımdır. 2- Zəlzələ təhlükəsi olan 

rayonlarda tikililərin çox möhkəm və etibarlılığını təmin etmək. Düzdür, tam 

antiseysmik binaların layihələşdirilməsi və tikilməsi hələlik mövcud deyildir, 

                                                           
2 «Известийа» гязети 31.03.1984 ил. 
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amma buna nail olmaq olar. Bundan ötrü əvvəlki zəlzələlərin təcrübəsinə 

əsaslanmaq lazımdır. 

2. Azərbaycanın bütün ərazisində mikroseysmik rayonlaşdırmanın 

aparılmaması ayrı-ayrı yerlərdə tikinti işlərinin aparılmasına çətinlik törədir. Bunu 

nəzərə alaraq, respublikanın mikroseysmik rayonlaşdırılması və böyük miqyaslı 

xəritələşirilməsi çox vacib və lazımlıdır. Bu işləri birinci növbədə Şamaxı-

İsmayıllı zonasında, Naxçıvanda aparmaq lazımdır, çünki bu rayonlarda 8-9 ballıq 

zəlzələ ehtimalı respubllikanın başqa rayonlarından daha yüksəkdir.  

 3. Şamaxı-İsmayıllı, Ordubad rayonlarında müntəzəm olaraq keçmişdə 

olmuş və gələcəkdə ehtimal olunan dağıdıcı zəlzələləri nəzərə alaraq, bu zonalarda 

mühüm dövlət əhəmiyyətli və çətin müdafiə olunan dövlət binalarının tikintilərini 

qadağan etmək lazımdır. Bütün tikinti işlərini ciddi nəzarətdə saxlamaq (xüsusilə 

də fərdi tikililəri) lazımdır ki, bu zaman antiseysmik qaydalara riayət olunsun. 

4. On ballıq zəlzələlər və aktiv sürüşmələr baş vermə ehtimal olan əraziləri 

təsərrüfat və tikinti işləri üçün qadağa qoymaq, həmin yerləri istirahət üçün meşə-

parklara çevirmək lazımdır.  

 Zəlzələnin hansı dəqiqə, saat, gün, ay, il olacağını hələlik tam dəqiq 

müəyyən edilmədiyindən zəlzələyə qarşı həmişə hər an hazır olmaq lazımdır. 

Bunun üçün hər bir ağlı kəsən şəxs aşağıdakı məsələləri bilməlidir. İşığın yandırıb, 

södürülmə yerləi, qaz və su kranlarının yerləri, evdə olan pul, qiymətli daş-qaş, 

sənədlər əvvəlcədən elə yerlərdə saxlanılmalıdır ki, onları vaxt itirmədən bir neçə 

saniyə ərzində ələ götürmək imkanı olsun. Göstərilən əşyalar içərisində zəlzələnin 

kecə olmaq ehtimalı nəzərə alaraq hökmən kiçik fanarda saxlamaq lazımdır. 

Yaşadığınız mənzilin zəlzələ vaxtı ən davamlı və etibarlı yerləri olan əsasən 

dəhlizə çıxışı olan qapı boşluğu, aparıcı divarların əsas çıxış və giriş qapısına yaxın 

olan küncləri haqda ailə üzvləri hamısı əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır. 

Ola bilsinki, ailə üzvlərinizdən bir qismi məktəbdə, institutda, iş başında və 

s. olarkən zəlzələ baş verə bilər. Bunu nəzərə alaraq, onlara özlərini hər bir konkret 

halda necə aparmalarını başa salın. Misal üçün təhsil müəssisələrində dərs vaxtı 

zəlzələ baş verərsə çalışıb həyacanlanmamağa, qorxmamağa riayət etməklə 
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xarakterizə edilən ən təhlükəsiz yerdə dayanmalı, belə yer artıq tutulubsa, yoxdursa 

partanın və ya mizin altında özünüzə yer seçib əlinizlə başınızı tutun. Yüksək 

mərtəbəli binada yerləşən təhsil müəssisələrini və s. iş yerlərini tərk edərkən birinci 

olaraq əvvlcə birinci, ikinci, üçüncü və s. mərtəbələrdə olanlar binanı basabas və 

səs-küy salmadan tərk etməlisiniz, pəncərələrin şüşələrinin qırılıb tökülməsini və 

eləcədə kənar divarlarının tez dağıntıya məruz qalmasını nəzərə alaraq onlara 

yaxın olan çarpayılardan istifadəni məhdudlaşdırın. 

İlk təkanlar olan kimi rəflərdə olan əşyalar (ələlxüsus qabaqcadan, kitablar) 

tökülür, çılçıraqlar (əgər onların asılqanları uzundursa) kəskin hərəkət, titrəyiş 

nəticəsində tavana dəyir və sınır. Buna görə də özünüzü belə hallardan qorumağa 

çalışın. 

Mənzilinizdən, əsas qapıdan dəhlizə çıxan yerlərdə ağır və yolunuzu kəsə 

biləcək hər bir əşyaları (soyuducu, kitab rəfləri, seyf və mebelləri) elə yerləşdirin 

ki, titrəyiş vaxtı üstünüzə yıxılmasın və tez mənzildən çıxmaq üçün sizə və ailə 

üzvlərinizə mane olmasın. 

Şəhər yerlərində binalarda (mənzillərdə) layihələrdə nəzərdə tutulmayan 

tikinti quraşdırma işlərinin aparılmasına, zirzəmilərdə bünövrə və yükdaşınan 

divarların sökülüb, yenidən qurulmasına, rekonstruksiya edilməsinə qəti yol 

vermək olmaz. Binaların bayır tərəfində və fasadlarında yeni, əlavə inşa edilən 

balkon və s. tikililər binaların normadan əlavə və qeyri bərabər yuklənməsinə 

səbəb olur. Bu da zəlzələ vaxtı binanın daha çox dağılmasına səbəb olur. Belə 

halların qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. 

Zəlzələ vaxtı onu bilmək lazımdır ki, dağıdıcı zəlzələlər vaxtı təkanların 

davam etmə müddəti bir neçə saniyyəyə bərabər olur. İlk təkanlar baş verdikdən 

sonra müəyyən fasilələr baş verir və yenidən təkanlar təkrarlana bilər. Əksər 

hallarda ilk təkanlar ən böyük dağıdıcı gücə malik olurlar. İlk təkanlar baş verdiyi 

vaxt bina və mənzilin içərisində cırıltı, şaqqıltı, gurultu və s. səslər eşidilməyə 

başlayır. İlk andan belə səslər, insanları qorxunc vəziyyətə salır, adamlar psixi stres 

vəziyyəti keçirirlər. Belə anlarda ən vacib məsələ özünüzü ələ alın və ümidsizliyə 

qapanmayın. Əgər siz mənzildə olarkən ilk təkan baş verirsə o vaxt heç nə haqda 
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(var-dövlət, əşya və s.) fikirləşmədən mənzildə ən təhlükəsiz ərazini (dəhlizə açılan 

qapı boşluğunu, əsas (aparıcı) divarların yaxın künclərini) seçin və orada təkanların 

olub qurtarmasını gözləyin. Ən vacib məsələ, mənzilin dəhliz giriş qapısını açıq 

saxlayın, çünki ilk təkanlardan sonra qapı pərçimlənə bilər. Bu isə sizin və ailə 

üzvlərinizin təhlükəsiz əraziyə çıxışınızı çətinləşdirə bilər. Nəzərə alsaq ki, bina, 

mənzil dağılsa belə, qapının açıq olması sizin sonradan həyatınızı xilas etməkdə 

mühüm rol oynaya bilər. Çılçıraqların yellənməsini, əşyaların rəflərdən düşməsini, 

cingilti, xışıltı, gurultu hiss etdikdə qorxu və vahimə hissini özünüzdən 

uzaqlaşdırmaqla, ola biləcək güclü təkanları gözləmədən, əgər siz həyət evində və 

ya hündür mərtəbəli binanın birinci, ikinci mərtəbəsində yaşayırsınızsa. Əgər 

qiymətli əşyaları, sənədləri götürüb evi və ya mənzili təcili tərk edib, binadan aralı 

təhlükəsiz açıq ərazidə dayanın. 

Yuxarı mərtəbələrdəsinizsə, əgər 10-15 saniyə müddətində liftdən istifaə 

etmədən mənzili tərk edə bilərsinizsə, mənzili tərk edin. Göstərilən 10-15 saniyə 

mənzili tərk etmək üçün sizə kifayət etməzsə, mənzili tərk etməyin. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, mənzilin təhlükəsiz hissələrində (əsas çıxış qapısının arasında, 

küncdə, dirək altında və s.) dayanın və ilk təkanları gözləyin və sonra mənzili tərk 

edin. Zəlzələ olmayan vaxtlarda çalışın yüksək mərtəbəli binaların pilləkənləri tez 

alışan, partlaya bilən, böyük həcmli ağır lazımsız əşyalarla tutulmasın, sərbəst 

gediş-gəlişə mane olmasın. Binada yaşayan hər bir şəxs buna nəzarət etməlidir.  

Zəlzələlərin hansı fəsillərdə olacağını bilmək də hələlik qeyri mümkündür. 

Bununla belə qış aylarında baş verən dağıdıcı zəlzələlərdə daha çox insan tələfatı 

olur. Buna səbəb insanların bu vaxt daha çox oturaq həyat sürmələridir. Biz 1830-

1930-cu illərdə Azərbaycanda olmuş zəlzələləri nəzərdən keçirdikdə onların 1/3-

nin qış aylarında olduğunu görərik. Bu nöqteyi nəzərdən 1902-ci il ən seysmik 

(qış) ili olmuş və 40-a qədər zəlzələ qeydiyyata alınmışdır. Bunlardan ən dağıdıcısı 

4 yanvar 1869-cu il, 1 fevral 1871-ci il, 28 yanvar 1872-ci il, 13 fevral 1902-ci il 

Şamaxı zəlzələlərini, 2 yanvar 1842-ci il Abşeron yarımadasında (Məştağada) olan 

zəlzələni misal göstərə bilərik. 
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Yaz, yay, payızda baş verən zəlzələlər dağıntılarla yanaşı daşqınlara, 

sürüşmələrə, yanğınlara və s. səbəb olur. Bunlara 7-14 avqust 1828-ci ildə Şamaxı, 

1 iyul 1840-cı ildə Araratda (Naxçıvan), 11 iyun 1908-ci ildə Tircanda (İsmayıllı r-

nu) baş vermiş zəlzələləri misal göstərə bilərik. 

Belə zəlzələlərdən sonra sağ qalanların bir qismi qorxu və psixi pozuntulara 

məruz qalır, kor olurlar, danışıq qabiliyyətlərini itirirlər. 

Ürək, qan-damar, şəkər xəstələri arasında daha çox ölüm hallarına təsadüf 

olunur. Ümumiyyətlə gecə vaxtı insanların həyatını xilas etmək işi çətinləşir. 

Özünüzü qorumaq imkanlarınız məhdud olduqda, heç olmasa düşən 

əşyalardan və yüngül daş və divardan qopan suvaqdan qorunmaq üçün stolun, 

çarpayının altında və rəflərin, şifonerin içərisində özünüzü qoruyun. 

Zəlzələ gecə vaxtı baş verdiyi anda kibritdən, alışqandan, şamdan, neft 

lampasından çalışın istifadə etməyin, çünki evinizdə və dəhlizdə olan qaz 

kəmərlərinin zədələnməsi nəticəsində qaz sızması baş verər və bunun nəticəsində 

yanğın baş verər. 

Zəlzələ vaxtı imkanınız olub küçəyə çıxa bilsəniz və ya zəlzələ vaxtı 

küçədəsinizsə qırılmış elektrik xətti məftillərindən, dağılmaqda olan binaların 

tökülən daş və digər əşyalarından özünüzü qorumaq üçün açıq, təhlükəsiz yer seçib 

həyatınızı qoruyun. 

Əgər zəlzələ vaxtı siz avtomobildəsinizsə hərəkətinizi dayandırın, 

binalardan, körpülərdən, yeraltı keçiddən, hasarlardan və s. kənar təhlükəsiz yerdə 

dayandırıb əsas təkanların olub qurtarana qədər maşınınızı tərk etməyin. 

Dünya təcrübəsində zəlzələnin proqnozlarını vermək müxtəlif elm sahələri 

mütəxəssisləri qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri olsada hələlik öz 

müsbət həllini tapmamışdır. Çin, Yapon, Amerikalı elm mərkəzləri və alimlərinin 

zəlzələlərin olmasına dair verdikləri 1000-lərlə proqnozlar içərisində bir və ikisinin 

dəqiq olması müəyyən olsada, hələlik zəlzələnin ola bilməsinin 100 faizlik 

proqnozu haqda fikir söyləyə bilmərik. Bununla belə zəlzələdən bir neçə saat əvvəl 

bulaqların bir qisminin suyu bulanır və ya müvəqqəti kəsilir, ev heyvanları (pişik, 

it, at və s.) tez-tez mırıldayır, ulayır, kişnəyir, balıqlar, quşlar dağıdıcı zəlzələlərin 
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vaxtından əvvəl özlərinin davranışlarında, hərəkətlərində, biruzə verirlər. Bunu 

nəzərə alaraq ən aktiv zəlzələ ocaqlarına yaxın yerləşən şəhər və yaşayış 

məntəqələrində yaşayan insanlar evlərində belə heyvanları saxlamaqla onlar çox 

vaxt öz həyatlarını heyvan, quş və balıqların vasitəsilə xilas edə bilirlər. Uzun 

müddətli fasilələrdən sonra (30-50 ildən bir) baş verən zəlzələlərin olacağını 

əvvəlcədən heyvan, quş və balıqlarla müəyyən etmək insanlar üçün çətin olur. 

Yəni bu barədə vərdişlərin olmaması buna imkan vermir. Misal üçün Bakıda son 

dağıdıcı zəlzələ 160 ildən sonra baş verdiyindən, insanlar zəlzələ olan günü 

heyvanların qeyri-adi davranışlarına, hərəkətlərinə fikir verməmişlər, ancaq zəlzələ 

olub qurtardıqdan sonra ev heyvanları və quşların belə hərəkətlərinin zəlzələnin 

olması ilə izah edirlər.  

İnsanların xasiyyətləri müxtəlif olduğu kimi, onların zəlzələyə və onun 

təzadlarına da baxışları (münasibətləri) müxtəlif olur. Əgər adamlar dağıdıcı 

zəlzələdən şikəst olmasalar, yaralanmasalar belə olmuş zəlzələnin şahidi olan 

adamlar (insanlar) uzun müddət (bəzən bir neçə ay) zəlzələnin qorxusu ilə 

yaşayırlar. Onlara hər bir titrəyiş (tavanın, polun, divarın, çılçırağın və s.) keçmiş 

zəlzələni xatırladır və sanki onların zəlzələ qorxuları təzələnir. Dünyanın bir çox 

ölkələrində təbii fəlakətlər vaxtı insaların keçirdikləri stresləri neytrallaşdırmaq 

üçün (mütəmadi fəaliyyət göstərən) reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bu 

mərkəzlər insanları belə ağır stres vəziyyətindən çıxardırlar. Artıq 2000-ci ildə baş 

vermiş zəlzələdən sonra Bakı şəhərində də belə mərkəzlər fəaliyyət göstərməyə 

başlamış və çox müsbət nəticələr əldə etmişlər. Burada çalışan psixiatr, psixoloq və 

tibb mütəxəssisləri adamların əvvəlki inamlarını özlərinə qaytarır və onların 

sağlamlıqlarını bərpa edirlər. Göstərilənləri nəzərə alaraq zəlzələ vaxtı çalışın heç 

vaxt umidsizliyə qapınmayın və soyuqqanlı olun əgər siz buna əməl edə bilsəniz 

dağıdıcı zəlzələdən həyatınızı (sağlamlığınızı) qorumaq ehtimalı daha çox olar. 

Siz bilməlisiniz ki, bir neçə saniyə ərzində verən təkanlar ən dağıdıcı və 

güclü olmaqla, ondan sonra baş verən təkanlar əvvəlki təkanlardan dağıdıcı 

qüvvəsinə görə zəif olmaları ilə seçilirlər. Belə təkanlar olarkən siz binanı və ya 

mənzilinizi (əgər onlar tam dağılmayıblarsa) tərk edə bilərsiniz. 
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İlk təkanlardan sonra, həyətə, küçəyə çıxıb yaranmış şəraiti və vəziyyəti 

ayırd edin və tam təhlükəsiz ərazidə dayanın. Elə yer seçin ki, ev, bina hasar 

dağıdıcı şəraitdə onlar sizə xətər yetirməsin, itirməmək üçün yanınızda ağac, radio, 

teleqraf stolbasının olmasına fikir verin və lazım gəldikdə onlardan yapışın. 

İlk güclü təkanlardan sonra kimisi ayaqyalın, kimisi yarımçılpaq vəziyyətdə 

ev və mənzilləri tərk edirlər. Kimlər isə özlərini pəncərə və balkonlardan atırlar.  
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Mühazirə 10 

Babaxanov N. 

Sellərin yayılması rayonları və onun ətraf mühitə təsiri 

  Dağ çaylarında tez-tez təsadüf edilən, gətirmələrlə zəngin (daş, qum, çınqıl, 

lil, ağac, ot və s.) dağıdıcı qüvvəyə malik, qısa müddətli, coşğun axınlara 

Azərbaycanda «Sel», Orta Asiyada «Sil», Fransada «Nant», Almani-yada «Mur», 

İsveçrədə «Ruff», Gürcüstanda «Qvarsoppi» deyirlər. 

  Sellər bir qayda olaraq ABŞ-n, Yaponiyanı, İtaliyanın, Qazaxstanın, Orta 

Asiyanın, Gürcüstanın və s. ölkələrin dağlıq ərazilərində, Azərbaycanda isə, əsasən 

Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq, Kiçik Qafqazın cənub-qərb yamaclarında və 

Talış dağlarında rast gəlinir. 

  Azərbaycan özünün səth quruluşunun müxtəlifliyi ilə xarakterizə edilərək 

respublikanın ərazisinin orta yüksəkliyi 384 m. olmaqla onun ərazisinin 60% 

dağlar, 18 faizini isə dünya okeanı səviyyəsindən aşağıda yerləşən ərazilər təşkil 

edir. Deməli Azərbaycan ərazisinin 60 faizində sellər olmaq ehtimalı vardır. 

Respublika ərazisinin 40 faizə qədərini təşkil edən düzən ərazilərdə, o cümlədən, 

Kür-Araz ovalığında Abşeron yarımadasında sellərə təsadüf olunmur. 

Respublikada 43 selli hövzə olub, onların sahəsi 3282 km
2
  olub, bura 

Azərbaycanda olan 1200 çaydan 170-i daxildir. 

  Azərbaycanda mövcud olan təbii fəlakətlərdən tarixən və Sovet dövründə ən 

çox öyrəniləni sellərdir. Çar rusiyası dövründə selləri B.İ.Statkovski (1885), 

N.N.Pıltsov (1904), N.Petrov (1911),A.M.Fon Essen (1913), M. Kirilov (1915), V. 

A. Fijenko, A. İ. Qrisenko (1916), Sovet hakimiyyəti illərində isə İ.A.İsmayılov 

(1925), A.L. Brilinski (1925,19360, N.İ. Roşin (1931,1936), T.Q.Çiknaryov 

(19320, M.İ.Sitkovski (1935), L.N. Leontiyev (1949,1951), S.Q.Rüstəmov (1954, 

1957, 1959, 1964, 1971), B.A.Budaqov (1961, 1962, 1965), B.T.Nəzirova (1961, 

1962, 1963, 1965, 1971) və b. öyrənmişlər. Sovet dövründə aparılmış tədqiqatlarda 

S.Q.Rüstəmovun xüsusi xidmətləri qeyd olunmalıdır. 

  Çox təssüflər olsun ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 

Respublika iqtisadiyyatına digər fəlakətlərdən ən çox zərərlər vuranı və hər dəfə 
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insan tələfatına səbəb olan sellərin öyrənilməsi və onlara qarşı əsaslı tədbirlər 

görülməsinə  əsaslı fikir verilmir. Düzdür bu məsələ respublikanın maliyyə 

problemləri ilə bağlı olsada, sellərin öyrənilməsi və onlara qarşı kompleks 

mübarizə tədbirlərinin aparılması Azərbaycan üçün ən ümdə problem olmalıdır. 

Sellər, digər təbii fəlakətlər içərisində Azərbaycan iqtisadiyyatına ən çox 

zərərlər vuranıdır. Sellər torpaqları, əkin sahələrini, meşələri, meyvə və üzüm 

bağlarını yararsız hala salır, yaşayış evlərini, yolları, mühəndis kommunikasiya 

xətlərini, müxtəlif təsərrüfat obyektlərini dağıdır, insan tələfatına səbəb olur. 

Azərbaycan əhalisinin 1,0 mln. nəfəri daima sel təhlükəsi altda yaşayır. 18 inzibati 

rayonun ərazisində yerləşən 100-dən çox şəhər və kənd yaşayış məntəqələri 

fasilələrlə və ya mütəmadi sellərə məruz qalır. Bunlardan Şəki, Zaqatala, Balakən, 

Qəbələ, Oğuz, Göyçay, Ordubad və s. kimi iri inzibati rayon mərkəzlərini göstərə 

bilirik. Respublikanın dəmir yollarının 300 km-i, avtomobil yollarının 1000 km-i, 

100-lərlə körpü fasilələrlə sellərə məruz qalır. 

Sellərin baş verməsi və davamiyyəti əsasən leysan yağışlarından, onların 

davam etmə müddətindən və intensivliyindən, qar örtüyünün qalınlığı və onun 

ərimə müddətindən, çay yatağının relyefi və təbii şəraitindən, çayın uzunluğundan 

antropogen faktorlardan və s. amillərdən asılı olaraq, sellər lehsan yağışlardan 1-2 

saat sonra, qarların intensiv əriməsindən 5-10 saat sonra baş verir. Sel bir neçə 

dəqiqədən bir neçə saatadək davam edir. Belə sellərdən biri Azərbaycan tarixində 

ən dağıdıcı və faciəlisi 1910-cu il avqust ayında gecə vaxtı lehsan nəticəsində baş 

verib, 2 saat davam edib. Şin çayında keçən bu selin nəticəsində 130 ev dağılıb, 

400 nəfər adam ölüb, 10 minlərlə malqara qırılıb. Göstərilən sayda insan ölümü 

olmasada anoloji sel 14-15 avqust 1955-ci və, 2000-ci, 2003-cü ildə keçib. 

Sellər çox yüksək surətlə hərəkət etmələri ilə seçilərək, onun orta surəti 3,0 

m/san, bəzəndə 10-15 m/san bərabər olur, selin özü ilə gətirdiyi asılı materialın 

həcmi bir neçə milyon m
3
 olur. Sellər bəzən ağırlığı 100-200 ton olan daşları çox 

asanlıqla hərəkət etdirirlər. Yaxınlaşmaqda olan dağıdıcı selin səsini, gurultusunu, 

«nəriltisini» 100 m-dən, bir neçə kilometr məsafədən eşitmək olur. Sel sularının 

orta hündürlüyü 3-5 metrə, nadir hallarda isə 10 metrə çatır. Belə nadir selə 1864-
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cü ildə Şinçayda, 1936, 1955-ci illərdə Kişçayda, 1931-ci ildə Ordubadçayda keçən 

selləri misal göstərə bilərik. Bu sellər çoxlu insan ölmünə və böyük dağıntılara 

səbəb olmuşdur. 

Azərbaycanda sellər haqqında ilk yazılara XVII əsrin axırlarından rast 

gəlinsədə, XVIII-XX əsrlərdə bu problem Çar Rusiyasının və Sovet hökumətinin 

daima nəzərində olsada, bu problemin həllinə dair onlarca lahiyyələr tərtib 

olunsada, onlar qismən həyata keçirilsədə sellərin qarşısının alınması bu günədək 

öz müsbət həllini tapmamışdır. XX əsrin birinci yarısından Azərbaycan alim və 

mütəxəsisləri bu problemin elmi araşdırmalarına daha çox fikir versələrdə, 

Azərbaycanda sel problemi ilə məşğul olan lahiyyə institutları, ixtisaslaşdırılmış 

tikinti təşkilatları yaradılsada, sellərin nəinki qarşısı alınmış, əksinə onların 

yayılma arealları genişlənmiş və artmış onların vurduqları zərərlər ilbəil artmaqda 

davam edib və etməkdədir.  

Son 100 ildə Azərbaycanda 200 dağıdıcı sel hadisəsi qeydə alınmış, onların 

vurduğu zərərlər təxminən 0,5 mlrd, ABŞ dolları miqdarında olmuşdur. Bəlkə 

oxucu üçün bu rəqəm, “fantastik” görünə bilər, ancaq nəzərə alanda ki,  yalnız 

1998-ci ildə Azərbaycanda sellər 150 mln. ABŞ dolları miqdarında zərər 

vurmuşdur. Son 100 ildə Kişçayda 20 dəfə, balakənçayda 12 dəfə, Göyçayda, 

Şinçayda, Vəndamçayda, Girdimançayda, Ordubadçayda, Kendeçayda və s. hər 

birində 10 dəfə belə dağıdıcı sel təkrarlanmışsa, onda izahata ehtiyac qalmaz. 

Oxucuda belə bir təsəvvür oyanmasın ki, Azərbaycanda selləri 

zərərləşdirmək olmaz. Artıq dünya praktikasında selli ölkələr olan Fransada, 

İtaliyada, Avstraliya və s. ölkələrdə artıq sellər əsasən ram edilmişdir. Bizim iddia 

etdiyimiz bu fikir, 2002-2003-cü ildə baş vermiş sellərdən sonra heçdə hər yerdə 

sellərin həmişə ram edildiyini iddia etmək düzgün olmaz. 

Bəs Azərbaycanda necə?  Azərbaycanda nəinki sellər ram edilmiş, onların 

vurduğu zərərlər ilbə il artmaqda davam edir.  

Düzdür Azəribaycanda sellərə qarşı son 100 ildə dövlət səviy yəsində 

müdafiə qoruyucu işləri aparılsada və bu işlərə 1mlrd ABŞ dollarından artıq vəsait 

sərf olunsada demək olar ki, heç bir səmərə verməmişdir. Bu birinci növbədə 

www.behruzmelikov.com



aparılan işlərin pərakəndəliyi, selli hövzələrdə ancaq sellər keçəndən sonra ayrı-

ayrı kiçik sahələrin müdafiəsi, ayrılan vəsaitlərin görülən işlərin tam başa çatması 

üçün kifayət etməməsi, mühəndis qoruyucu obyektlərin müxtəlif təşkilatlar və 

müxtəlif ərazilərdə aparılması, meşə və kolluqların müdafiə məqsədi və yanacaq 

üçün qəddarcasına qırılıb məhv edilməsi, selli hövzələrin sel əmələ gələn 

ərazilərində normadan dəfələrlə artıq xırda və iribuynuzlu malqaranın saxlanılması, 

selli hövzələrin gətirmə konuslarının təmizlənməməsi və s. səbəb olmuşdur.  

Bir sözlə sellərin ram edilməsində gözlənilən səmərənin olmamasına səbəb 

görülən işlərin vahid bir təşkilat tərəfindən kompleks aparılmaması maliyyə 

imkanlarının məhdud olması və s. səbəb olmuşdur.  

Sellərin qarşısının alınmamasında insanların təbiətə düşünülməmiş 

müdaxiləsinin də rolu çoxdur. Deyilənlərə misal olaraq Azərbaycanda ən selli çay 

olan Kişçay hövzəsindəki vəziyyətə diqqət yetirək. Bu çayda demək olar ki, hər 3-

5 ildən bir sel keçir və hər dəfədə bu sel külli miqdarda zərərlər vurur və insan 

təlafatı olur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın selli çaylardan sellərə qarşı ən çox 

müdafiə tədbirləri bu çayda aparılsada bu işlər demək olar ki, əsaslı səmərə 

verməmişdir. Bunun əsas səbəblərindən biri Kişçayın gətirmə konusunda sellərə 

məhəl qoyulmadan intensiv mənimsənilməsi, burada yaşayış evləri, sənaye, tikinti, 

məişət və s. obyektlərin inşa edilməsi və bununla əlaqədar, çayın yatağı bu ərazidə 

çox daralmış və sellərin gətirdiyi asılı materiallar çay yatağı boyu şimala hərəkəti 

məhdudlaşmış və sellərin gətirdiyi asılı materialların axım məsafəsi çox 

qısalmışdır. Buna görə də indi çayın gətirmə konusu bəzi ərazilərdə Şəki şəhərinin 

ayrı-ayrı məhəllələrindən yüksəkdə yerləşir. Hər gözlənilən selin isə bu əraziləri 

dağıtma ehtimalı artır. Bunu 2002-2003-cü illərdə Kişçayında baş vemiş iki 

dağıdıcı sel bir daha təsdiq etdi. Buna görədə çay konusunda aparılan hər cür 

tikinti işləri təcili dayandırılmalı sel sularının sərbəst və daha uzağa hərəkət etməsi 

üçün, çay yatağının gətirmə konusunda toplanmış asılı materiallar başqa ərazilərə 

daşınıb tökülməlidir. Unutmaq olmaz ki, 1772-ci ildə Kişçayda baş vermiş sel 

Şəkini təmamilə dağıtmışdır. 

Bəs indi Azərbaycanda nə kimi işlər görülməlidir ki, sellərin qarşısını alsın?      
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Birinci növbədə Azərbaycanda selləri hərtərəfli öyrənən və onlara qarşı hər 

cür kompleks müdafiə tədbirlərini həyata keçirə bilən, maliyyə imkanları olan bir 

elmi istehsalat birliyi yaradılmalıdır. Soruşula bilər bəs bunun üçün maliyyə 

vəsaitini haradan tapmalı?  Nəzərə alsaq ki, hər dağıdıcı selin hər 3-5 ildən bir 

olamq ehtimalı var və onun vura biləcəyi zərər 3-5 mln. ABŞ dolları ola bilər. 

Olmazmı ki, bu qədər zərərin məbləğindən onda birini ayırıb belə bir təşkilat 

yaratmaq? Bununla bərabər bizim fikrimizcə aşağıdakı işlərin görülməsi selləri 

ram etməkdə mühümmü rol oynaya bilər. Selli ərazilərdə yerləşən və mütamadi 

sellərə məruz qalan inzibati rayon mərkəzləri şəhər, qəsəbə və kəndlər ətraflı 

tədqiq edilməli, onların sellərdən qorunma imkanları çox məhdud olanları və ya 

həddən ziyadə çox baha başa gələn belə yaşayış məntəqələrində hər cür tikinti 

işləri qadağan edilməli, belə yaşayış məntəqələrini yerli əhalinin razılığı ilə 

təhlükəsiz ərazilərə köçürmə işini həll etməli. Selli ərazilərdə meşələrin, 

kolluqların qırılması, dağ yamacları və otlaqların normadan artıq yükləmək 

qadağan olunmalıdır. Selli çayların gətirmə konuslarında hər cür tikinti, 

quraşdırma, mənimsəmə işlərinə çox ciddi məhdudiyyətlər qoyulmalıdır.  

Selli ərazilərdə aparılan hər cür tikililər məcburi sığortalan malıdır.  

Azərbaycanın selli əraziləri böyük miqyaslı xəritələşdirirlməli, hər bir sahə 

və ərazinin seldən təhlükə dərəcəsi müəyyənlmşdirilməli, ən təhlükəli ərazilərin 

istifadəsinə məhdudiyyət və qadağa qoyulmalıdır. Belə xəritələr selə məruz qalan 

hər bir inzibati rayona göndərilməli və bu xəritələrə əlavə edilmiş tövsiyyələrə 

əməl olunmaları tələb olunmalıdır.  

Düzdür maliyyə təminatı baxımından bu işləri tezliklə həyata keçirmək çox 

çətin olsada, nəzərə almaq lazımdır ki, dağıdıcı sel hər 3-5 ildən bir 100 hektarlarla 

ən məhsuldar torpaq sahələrini meşələri, bağları sıradan çıxarır, yolları, körpüləri, 

kəndləri komunikasiya xətəlrini, hidrotexniki qurğuları dağıdır və ya yarasız hala 

salır, bu problemin nə qədər vacibliyini dərk etmək olar.  

Sellərin qarşısını almaq və ya onlardan qorunmaq üçün göstərilən işlərlə 

yanaşı, sel sularından məqsədli istifadə etməklə, selli əraziləri daş, çınqıl, qum və 

s. gətirmə materiallarından təmizləməklə, sellər nəticəsində yararsız hala düşmüş 

www.behruzmelikov.com



ərazilərin təkrar istifadəsində aşağıdakı tövsiyyələrimiz nəzərə alınarsa çox böyük 

səmərə əldə etmək olar. 

Azərbaycanın quraq keçən ərazilərindən keçən çaylarda, sellər yazın ortası 

və yayın əvvəllində baş verir. Bu dövrdə çayların gətirdiyi suların illik su sərfinin 

50-70% təşkil edir. Yayın gəlməsi ilə belə ərazilərdə suvarma suyu çatışmamazlığı 

hiss olunur. Göstərilənləri nəzərə alaraq belə çaylarda sel sularını toplayan su 

anbarları tikilir. Dünyanın quraq ölkələrinin selli çayları üzərində belə sel sularını 

toplayan anbarlar inşa edilmişdir. Belə qurğular ABŞ-da, Fransada, Türkiyyədə 

Qazaxıstan və Orta Asiya ölkələrində daha çox inşa edilmiş və çox səmərəli 

nəticələr vermişdir.  

Belə qurğular Azərbaycanda da inşa edilmişdir. Onların əksəriyyəti çox 

kiçik həcmli olub, ən böyüyü Göyçay və Pirsaat çayları üzərində inşa edilmişdi. 

Göyçay çayında baş verən sellər Göyçay şəhərinə və ətraf təsərrüfatları vaxtaşırı 

çox böyük zərərlər vururdu. İndi bu çay üzərində inşa edilmiş sel sularını toplayan 

su anbarı, Göyçay çayında baş verən çox dağıdıcı olmayan sellərin qarşısını alır. 

Yay vaxtı Göyçay rayonunun təsərrüfatları bu sel sularından isafadə edir. 

Ancaq təssüflər olsun ki, son illərin baxımsızlığından bu hidrotexniki qurğu 

yararsız hala düşmüşdür. 

Nəzərə alsaq ki, hər seldən sonra bu qurğu asılı materiallarla dolur, bu 

gətirmə materialları xammal kimi istifadə edilə bilməklə, əkinçilikdə isə gübrə 

kimi də istifadə edilə bilər. Gölün ətrafında kərpic və gübrə zavodu tikməklə hər 

seldən sonra dolan, gölün səviyyəsini göstərilən yolla daima nizamlamaq olar, bu 

isə öz növbəsində gölün sel sularını tutma imkanlarını artırır və hər il Azərbaycan 

iqtisadiyyatına böyük məğləbdə gəlir gətirə bilər. Digər böyük həcmli sel-su 

anbarına Pirsaat çayı üzərində inşa edilmiş sel-su anbarlarını göstərmək olar. 

Pirsaat çayında sel hadisələri intensiv leysan yağışlar və qar örtüyünün surətlə 

əriməsi nəticəsində baş verir. Bu çayın aşağı axınında yerləşən bir neçə yaşayış 

məntəqəsi həm selə məruz qalırdı, həm də yay aylarında su çatışmamazlığından 

zərər çəkirdilər. Çayın dağıdıcı sellərini və bu ərazilərdə su çatışmamazlığını 

nəzərə alaraq 1964-cü ildə faydalı həcmi 11, 8 mln m
3
 olan Pirsaat sel-su anbarı 
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tikiilb istifadəyə verilmişdir. Nəticədə ətraf ərazilərdə 1000 hektarlarla sahəni 

suvarmağa imkan yaranmışdır. 

Bağçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, bostançılıq və s. kimi yeni sahələr inkişaf 

etməyə başlamış, əhalini su təminatı əsaslı şəkildə yaxşılaşdırmışdır. Göl boyu 

ərazilərin bitki örtüyü və heyvanat aləmində, mikroiqlimində əsaslı dəyişiklik baş 

vermişdir. Yarımsəhra şəraitində iki böyük areal şəklində söyüd və yulğun meşə 

sahəsi yaranmışdır. İndi burada hündürlüyü 10-15 m-ə çatan söyüd ağaclarına rast 

gəlmək olar. 

Düzdür göstərilən meşə sahəsinin artması yaxşı hal olsada, onun gölün 

faydalı sahəsinin hesabına genişlənməsinə yol vermək olmaz. 

Çox əfsuslar olsun ki, son illər Azərbaycanda uzun illər boyu formalaşmış, 

çox yüksək elmi potensiala malik, Azərbaycan üçün çox vacib, sellərə, daşqınlara, 

sürüşmələrə və s. qarşı layihə elmi tədqiqat quraşdırma və s. işlərini görən keçmiş 

ittifaq əhəmiyyətli lahiyə, elmi tədqiqat, tikinti təşkilatları bağlanılır və ya onların 

işçiləri kəskin ixtisar edilir. Onların binaları səfirliklərə, başqa nazirliklərə, 

müxtəlif kommersiya strukturlarına və s. verilir. 

Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu təşkilatlar və onların gördüyü işlər 

Azərbaycan üçün ən lazımlı və vacib işlərdəndir. Düzdür indi maliyyə çətinlikləri 

səbəbindən belə təşkilatları saxlamaq çox çətin olsa da onların gələcəkdə 

fəaliyyətini indi olduğu kimi bərpa etmək çox çətin və ya mümkün olmayacaqdır. 

Hal-hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas fikir neft və qaz sənayesinə 

yönəldilmişdir. Ancaq unutmaq olmaz ki, biz hər il neft və qaz sənayesindən əldə 

etdiyimiz gəlirin böyük bir hissəsini təbii fəlakətlərin o cümlədən sellərin hər il 

Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu zərər hesabına itiririk. Buna görə də sellərə 

qarşı mübarizə işi dövlət səviyyəsində həll edilməlidir. Biz bu işlərin müsbət 

həllini sellərlə əlaqədar müstəqil bir təşkilatın yaradılmasını ya da yaradılacaq 

fövqəladə hallar üzrə Nazirliyin bir struktur bölməsində bu işlərin həyata 

keçirilməsini arzu edərdik. Ona görə də vaxtı itirmədən göstərilən nazirliyin 

açılması günümüzün vacib tələbidir. Buna nə qədər tez əməl etsək sellərin vura 

biləcəyi zərərləri daha tez zərələşdirə bilərik. 
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 Azərbaycan dünya ölkələri içərisində sellərin ən çox yayıldığı regionlardan 

biri olmasını, hər il sellərin ölkəmizin iqtisadiyyatına külli miqdarda zərərlər 

vurmasını, vaxtaşırı insan tələfatı olmasını, nəzərə alaraq, selli ərazilərdə əhalinin 

selə qədər və seldən sonra özlərini necə aparmalarını bilmələri, insanların həyatını 

sellərdən qorumaq üçün çox vacib olmasını nəzərə alaraq bu problemə də 

münasibət bildirmək istərdik.  

Sel təhlükəsi olan yaşayış məntəqələrində əhali  sellər haqda ümumi 

təsəvvürləri olsa da, aşağıdakı məsələlərə xüsusi diqqət yetirmələri tövsiyyə 

olunur.  

Sel baş verməmişdən əvvəl sellər haqda yuxarıda xarakterizə edilmiş ümumi 

məsələlər. Selin baş vermə səbəbləri, onun baş vermə müddətləri, selin surəti, 

davam etmə vaxtı, gətirdiyi əsılı materiallar və s. məsələlər haqda əhalinin ətraflı 

məlumatı olmalıdır. 

Sellərə məruz qalan yaşayış məntəqələrinin bələdiyyələri nəzdində daimi 

fəliyyət göstərən fövqəladə hallara qarşı ictimai əsaslarla mübarizə qrupları 

yaradılmalı, qrupun fəaliyyətinə yaşayış məntəqəsinin əhalisinin sayı, yaşayış 

evlərinin, təsərüffat obyektlərinin siyahısı, onların sellərə məruz qalmaları haqda 

məlumatları toplamalı, sel olduğu təqdirdə  əhalini müvəqqəti, hara köçürmək 

haqda iş planı olmalıdır və bu haqda yerli əhali vaxtaşırı məlumatlandırılmalıdır. 

Bu qrup ən vacib texniki və rabitə vastələri ilə təmin olunmalıdır.  

Sellərin mütəmadi keçə biləcəyi ərazilərdə yaşayış evləri təsərrüfat 

obyektləri inşa edilməməlidir, çay yamacında və kəndin ətrafında olan meşə və 

kolluqların qırılması qəti qadağan edilməlidir. Əgər bu və ya digər yaşayış 

məntəqəsi mütəmadi sellərə məruz qalıb dönə-dönə dağılıbsa və bunun nəticəsində 

insan tələfatı olubsa belə yaşayış məntəqələrinin  yerli əhalinin razılığı ilə 

təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi haqda Respublika Nazirlər Kabineti  qarşısında 

məsələ qaldırılmalıdır. 

Sellərin olma ehtimalı hiss edildikdə evdə olan sənədlər, pul qiymətli 

əşyalar, bir iki günlük azuqə ehtiyatı, isti paltar və s. evin ən münasib tez ələ gələn 

və görünən yerində toplamalı və lazım olan anda tez özünüzlə götürüb təhlükəsiz 
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əraziyə qaçmalı, evdən çıxmamış su, elektrik, qaz xətlərini bağlayın. Yanan sobanı 

söndürün. İlk növbədə xəstələri, qocaları, uşaqları evdən çıxartmağa çalışın. 

Nəzərə alın ki, sel gələrkən özü ilə gətirdiyi daşlar çox ağır olduğundan, 

çalışın ki, tez bir an içərisində sel keçən ərazini tərk edin. Təhlükəsiz sel tutmayan 

ərazidə mövqe seçin. Mal–qara saxladığınız tövlələrin qapılarını tez açın ki, mal-

heyvan özləri qaçıb seldən qorunsunlar. Sellərin gecə ola biləcək ehtimalını nəzərə 

alaraq hər bir ailənin cib fənəri ilə təmin edilməsini unutmaq olmaz. Sel vaxtı 

ölənləri və itkin düşənləri müəyyən etməli, yaralanlara ilkin təcili yardım 

göstərilməsini təmin etməli. Sel keçən ərazinin əhalisi üçün vacib əhəmiyyətli 

obyektlərin: xəstəxana və ambulyatoriyaların, məktəblərin, çörək bişirmə 

müəssisələrinin, poçt teleqraf, işıq, qaz, su və s. kimi sahələrin fəaliyyətini təcili 

təmin etməli. Sel vaxtı əgər çoxlu sayda mal-qara ölübsə, onlardan yoluxucu 

xəstəliklər baş verməməsini təmin etmək üçün, onların cəsədlərini bir yerə 

toplayıb, yandırıb, basdırılmasını təmin etməli. Sel nəticəsində dağıdılmış yaşayış 

evlərinin, təsərrüfat obyektlərinin, mal-qaranın hesabatını, (uçotunu) aparıb, 

onların bərpa edilə biləcəyini və ya yenidən inşa edilə biləcəyini müəyyən etməli. 

Dəyən zərəri müəyyənləşdirib, əlaqədar təşkilatlara zərərin ödənilməsi və ya 

yardım edilməsi üçün müraciət edilməli. 

Azərbaycanda tez-tez təkrarlanan və çoxlu dağıntılara səbəb olan sellərə 

qarşı həmişə hazır olmalı, deyilənlərə rəayət etməklə özünüzün ailə üzvlərinizin və 

yaxınlarınızın həyatını xilas edə bilərsiniz. 
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Mühazirə 11 

Babaxanov N. 

Sürüşmələrin yayıldığı rayonlar və onların x/t və ə/m-tə təsiri 

Azərbaycan iqtisadiyyatına hər il külli  miqdarda zərərlər yetirən, dağıntılıra 

səbəb olan təbii fəlakətlərdən biri də  sürüşmələrdir. Dağların və dağətəyi 

ərazilərin yamaclarını təşkil edən süxurların ağırlıq qüvvəsinin təsiri və s. amillərin 

nəticəsində onların  yamac boyu  yerini dəyişməsi sürüşmələrə səbəb olur. 

Abşeronda isə buna səbəb Xəzər dənizində səviyyə tərəddüdləri  və s. amillər 

səbəb olur. Sürüşmələrin baş verməsinə yamacların meyillik dərəcəsi, yamacları 

təşkil edən süxurların növü (yura, tabaşir, üçüncü və dördüncü dövrün gillərindən, 

gilli şistlərdən qum və əhəng daşlarından formalaşan ərazilərdə)  iqlimi və onun 

rütubətləndirmə dərəcəsi, meşəörtüyü, kolluqlar və bitki örtüyünün qorunub 

saxlanılma dərəcəsi, ətraf mühitə insanların düşünülməmiş müdaxiləsi, ərazinin 

seysmikliyi və s. amillər də səbəb ola  bilər. 

 Sürüşmələr əkin sahələrini, bağları, meşələri yararsız hala salır, yolları, 

komunikasiya sistemlərini təsərrüfat tikilililərini , yaşayış evlərini, kəndləri və s. 

dağıdır və digər təbii fəlakətlərin baş verməsinə, bəzən də digər təbii fəlakətlərin: 

zəlzələlər, tektonik hadisələr, lehsan yağışları, sellər və öz növbəsində 

sürüşmələrin baş verməsinə və ya fəallaşmasına səbəb olurlar.  

Sürüşmələr əksərən Azərbaycanın Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış 

dağlarının dağətəyi və dağlıq sahələrində, Abşeron yarmadasında, Qusarçay, 

Qüdialçay, Qaraçay, Vəlvələçay, Ataçay, Qozluçay, Çikiliçay, Pirsaat, 

Girdmançay, Gəncəçay, Kürəkçay, Şəmkirçay, Göyçay, Ağsuçay, Mazımçay, 

Şinçay və s. hövzələrində yerləşən  Quba, Qusar, Dəvəçi, Siyəzən, Xızı, İsmayıllı, 

Şəki, Zaqatala, Qax, Şamaxı, Ağsu, Qazax, Tovuz, Daşkəsən, Gədəbəy, Xanlar, 

Kəlbəcər, Şahbuz, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Əskəran, Şuşa, Ordubad və s. 

inzibatı  rayonlarında rast gəlinir.  Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda Azərbaycanda 

mövcud olan sürüşmələrin sayı tam dəqiqləşməyib və onlar  pasportlaşdırılmayıb. 

Azərbaycanda sürüşmələri Y.V. Kozin (1941), A.A.Əlizadə, M.A.Qoşqay; 

M.D Zairi (1943), N.K. Kərimov, (1955-59), B..A.Budaqov (1957-65-69-82 və s.), 
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D.M. Süleymanov ; R.A.Hacıyev (1966) A.Ş Qayıbov,F.S Səndəliyev,A.M 

Məmmədov(1976) və başqaları öyrənmişlər. Bu tədqiqatçıların əsərlərində ayrı-

ayrı sürüşmələr və onların başvermə səbəbləri və sürüşmələrə qarşı mübarizə 

tədbirləri göstərilir. B. Budaqovun, M.Süleymanovun, A.Məmmədovun və s. 

sürüşmələrə dair işlərində sürüşmələrin yayılmasına və intensivliyinə görə  əldə 

əsas tutaraq Azərbaycanın ərazisinin rayonlaşdırılması təklif olunur. 

Akademik B.A.Budaqovun (1983) təklif etdiyi rayonlaşdırma daha çox 

informasiya bazasına əsaslanaraq Azərbaycanı iki  çox aktiv, dörd orta, iki aşağı 

dərəcəli  sürüşmə rayonlarına bölür. Bu iş elmi praktik cəhətdən daha çox maraq 

doğurur və hər bir sürüşmə rayonu fiziki-coğrafi cəhətdən daha ətraflı xarakterizə 

edilir.  

Tarixi coğrafi mənbələr də Azərbaycanda baş vermiş dağıdıcı sürüşmələr 

haqqında ətraflı məlumat verilir. Belə ki, 1920-21-ci illərdə Dəvəçi rayonundaki 

Bəy-Əhmədyurd kəndi baş vermiş sürüşmə nəticəsində dağılmış və başqa yerə 

köçürülmüş, 1943-cü ilin aprelində Yuxarı Fındığan kəndində sürüşmə nəticəsində 

50 ev və 40 ha-dan çox əkin sahəsi dağılmış, Tumarxanlı kəndi dağılmışdır. 

Uzunlğu 5 km, eni 2,5 km olan sürüşmə 3-gün ərzində Böyük Qafqazın cənub 

yamacında yerləşən Tircan kəndini dağılmışdı, 12 may 1963-cü ildə sürüşmə 

nəticəsində yenidən bərpa edilmiş Tircan kəndində 35 ev, Varna kəndində 15, 

Murdu kəndində isə 47 ev dağılmışdır. (Mustafayev 1975, səh 148) 1973-cü ildə 

Nohurlar kəndi yaxınlığında Girdiman çayın sol sahilində Aqşin adlı sürüşmə  

hərəkətə gəlmiş və bunun nəticəsində  70-80 yaşlı ağaclar məhv olmuş, çay 

yatağına küllü miqdarda asılı materialları doldurmuşdu. 80-ci illərdə  İsmayıllı, 

Qəbələ, Oğuz, Şəki və s. inzibatı rayonlarını qısa məsafədə Bakı şəhəri ilə 

billəşdirmək üçün çəkilmiş Muğanla-İsmayılı avtomobil yolunun on km sahəsi ən 

qədim və passiv fəaliyyətdə olan sürüşmə ərazisindən çəkilmişdir. Yolun çəkilişi 

üçün 6,2 mln. rubl sərf olunsada, yol çəkilərkən onun keçdiyi ərazilərdə meşə və 

kolluqlar qırılmış sürüşmələrə qarşı heç bir mühəndis texniki tədbirlər 

görülmədiyindən yol istifadəyə verildiyi ildən sürüşmələrə məruz qalmış və onun 

bir hissəsi istifadə üçün yararsız hala düşmüşdür. Göstərilən yol  son 20 illikdə 
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demək olar ki, hər il sürüşmələr baş verir və uzun müddət istifadəsiz qalır, yalnız 9 

may 2002-ci ildə yolun 1,5-2 km-k sahəsi tam yararsız hala düşmüşdü. Bu yolda 

sürüşmələrə qarşı əsaslı mühəndis-müdafiə tədbirləri görülmür, yalnız müvəqqəti 

təmir işləri aparılır və buna küllü miqdarda dövlət vəsaiti sərf olunur. Göstərilən 

üsulla bu yolu sürüşmələrdən qorumaq olmaz. Abşeronda, Bakıda  baş verən 

sürüşmə nəticəsində ayaqqabı fabriki, məktəb, çoxlu yaşayış evləri, heyvanxana, 

Neftçilər prospekti, keçmiş Saraykin küçəsi fasilələrlə dağılmış və yararsız hala 

düşmüşdü. Burada son dağıdıcı sürüşmə  6-7 mart 2000-ci ildə Bakı şəhərinin 

Bayıl sahəsində baş vermiş  sürüşmə nəticəsində Gəmi təmiri zavodunun yardımçı 

binalarını, Lukoyl yanacaq doldurma məntəqəsini, 27 fərdi evi və s.  tikililəri, əsas 

magistral yol, kommunikasiya sistemlərini dağıtmış və bunun nəticəsində dövlətə 

50 mln.  ABŞ dolları  məbləğində zərər dəymişdir. Sürüşmə ilə əlaqədar Bakı 

şəhərinin  bir hissəsində işıq, qaz, su, telefon təminatında uzunmuddətli fasilələr 

yaranmışdır.  Bayıl sürüşməsinin son yüz  illikdə 5 dəfə belə fəallaşmasını 

müşahidə etmək olar. Bayıl sürüşməsi Azərbaycanda olan sürüşmələr içərisində ən 

çox zərərlər vurmuş sürüşmə hesab edilə bilər. 

Azərbaycanda sürüşmələrin ən çox fəallaşması 1943, 1963, 1973,1981, 

2000,2003-cü illərdə müşahidə edilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, göstərilən 

illərdə sürüşmələrin belə fəallaşmasına respublika ərazisinə yaz və yayın 

əvvəllərində yağıntıların normadan 1,5-2 dəfə artıq düşməsi və s. amillər səbəb 

olmuşdur. 

Gələcəkdə Azərbaycanda sürüşmələrin aktiv və ya passiv olmaları haqqında 

uzun müddətli  proqnozlar vermək imkanlarının olmamasını nəzərə alaraq, 

sürüşmələrin ən çox yayıldığı və tez-tez təkrarlandığı ərazilərdə sürüşmələrə qarşı 

nə kimi tədbirlərin görülməsini tövsiyyə etmək istərdik. Bu məqsədlə 

Azərbaycanda ən aktiv sürüşmə rayonu olan Girdiman çayı hövzəsində  yerləşən 

əraziləri nəzərdən keçirək. Bu ərazi  8-9 ballıq seysmik zonada yerləşməklə burada 

1828, 1859, 1872, 1902, 1981, 1982 illərdə olmuş dağıdıcı zəlzələlər sürüşmələrin, 

daş uçqunlarının, sellərin və s. təkrarlanmasını və intensivliyini artıdmış, əhali 

məskunlaşmasına, istehsalın ərazi təşkilinə çox mənfi təsir göstərmişdir. Göstərilən 
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rayonunu köçəri heyvandarlığının əsas yem bazasını təşkil edən dağlıq və yüksək 

əraziləri, dağ ətəyi və düzən ərazilərə nisbətən zəif məskunlaşmış, burada 

yerləşmiş 27 kənddə cəmi 5000 min əhali yaşayır kəndlər çox kiçik olmaqla 

burada evlər əsasən çay daşlarından inşa edilib,  təbii fəlakətlər tam nəzərə 

alınmadan və onlardan qorunmaq üçün yalnız tarix boyu yiyələndikləri vərdişləri 

tətbiq etsələr də burada yerləşən kəndlər Varna, Ximran, Zərgəran və s. yaşayış 

evləri daima dağıntılıra məruz qalır, yollar, kommunikasiya sistemləri dağılır, 

əhalinin çətin sosial iqtisadi problemləri səbəbindən əhalinin bir qismi bu əraziləri 

tərk edir və bu ərazilərdə «əhalisizləşmə» prosesi çox sürətlə gedir.  

Ərazinin dağlı xarakterli relyefini, sərt keçən qışı vaxtaşırı təkrarlanan təbii 

fəlakətləri, burada yaşayan əhalinin müasir sosial-iqtisadi durumunu nəzərə alaraq 

dövlət göstərilən ərazilərə təxirə salınmadan əhalinin burada daimi yaşayışı üçün 

təxirə salınmaz tədbirlər görməlidir. Bu ərazilər üçün çox böyük həyatı əhəmiyyəti 

olan Lahıc qəsəbəsinə gedən avtomobil yolunun il boyu fəaliyyəti təmin 

edilməlidir.  Bu yol Azərbaycanda avtomobil yolları içərisində ən çox daş və qar 

uçqunlarına məruz qalmaqla qismən yaz və qış aylarında fasilələrlə öz fəaliyyətini 

dayandırır. Təssüflər olsun ki, bu yolu təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün dünya 

praktikasında işlədilən üsullar olan tunellər, beton keçidlər, koridorlar, yamaclara 

metal torlar çəkmək və s.  istifadə edilməklə bu yolun tam təhlükəsizliyini və il 

boyu fasiləsiz işləməsini təmin etmək olardı. Bu isə öz növbəsində mütəmadi 

müxtəlif növ təbii fəlakətlərə məruz qalan və göstərilən avtomobil yolundan 

istifadə edən onlarca yaşayış məntəqələrinin İsmayıllı və Bakı şəhərləri ilə fasiləsiz 

əlaqələrini təmin edərdi. 

 Son yüzillikdə Azərbaycanda sürüşmələr elmi istiqamətdə daha ətraflı 

öyrənilsədə  onlara qarşı görülən müdafiə tədbirləri haqda işlər çox məhduddur.  

Sürüşmələrə qarşı müdafiə tədbirləri Respublikada Bakı şəhərinin Bayıl 

yamacında, qismən Şamaxı-Ağsu avtomobil yolunun Ağsu aşrımında, Yevlax-

Balakən dəmir yolunda, keçmiş və hal-hazırda fəaliyyətdə olmayan Ağdam-

Xankəndi-Naxçıvan magistral qaz kəmərində, ayrı-ayrı yaşayış binalarında  və s. 

sahələrdə nəzərə alınsada Azərbaycan kimi sürüşmələrin geniş yayıldığı, bir ölkə 
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bu sahədə görülmüş işlər üçün çox azdır. Onu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 

ərazisinin 60 faizini təşkil edən dağlar və dağətəyi ərazilərin bir hissəsi potensial 

sürüşmə olan ərazilər olduğundan, Azərbaycanda hələlik sürüşmələrin sayı, 

pasportlaşdırılması onların əhatə etdiyi ərazilər haqda tam dürüst məlumatlar 

olmaması, sürüşmə olan ərazilərin mənimsənilməsini  məskunləşmasını çox 

çətinləşdirir. Bütünlüklə Respublikada sürüşmələrin yayılmasına dair böyük 

miqyaslı xəritə indiyə qədər tərtib olunmayıb, sürüşmələri elmi cəhətdən öyrənən  

və onlara qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirə bilən vahid bir təşkilatın 

olmaması  sürüşmələrə qarşı səmərəli mübarizə tədbirlərini həyata keçirilməsinə 

imkan vermir.  

 Nəzərə alınmalıdır ki, Respublika əhalisinin 100 min nəfərdən çoxu, 150-yə 

qədər yaşayış məntəqələri  daima sürüşmə təhlükəsi altındadır. 

 2000-2003-cü illərdə respublikanın dağətəyi və dağlıq ərazilərində yerləşən 

bütün inzibatı rayonlarda baş vermiş sürüşmələr dağıntılara səbəb olmuş, 

Azərbaycan iqtisadiyyatına küllü miqdarda zərər vurmuşdur. Bunlara: 11-12 may 

2002-ci ildə İsmayıllı rayonunun 8 kənddə olan dağıntı; 7 sentyabr, 2001-ci ildə 

Şəki şəhərində; 29 aprel, 2002-ci ildə Qusarın Nəcəf kəndində; 8 may, 2002-ci ildə 

Şamaxı rayonun Çobanı kəndində; 14 may, 2002-ci ildə Ağsu rayonun Cəgərək və 

Sanqalay kəndində; və s. rayonlarda olmuş sürüşmələri göstərmək olar. Göstərilən 

3 ildə  son 50 illikdə Azərbaycanda sürüşmələrin ən aktiv olduğu illər hesab edilə 

bilər. 

Sürüşmələri daha ətraflı öyrənmək və onlara qarşı səmərəli mübarizə 

tədbirlərini həyata keçirmək üçün Azərbaycanda tam müstəqil, bir elmi istehsalat 

mərkəzi  yaradılmalı, bu mərkəzin maddi texniki, maliyyə imkanları tələb olunan 

səviyyədə olmalıdır ki, bütün respublika ərazisində sürüşmələrə qarşı mübarizə 

imkanlarını həyata keçirə bilsin. Yüksək seysmik ərazilərdə yerləşən sürüşmə 

ərazilərində qorunması tam təmin edilməklə  yalnız mühüm dövlət əhəmiyyətli  və 

stateji  obyektlərdən başqa  yerdə qalan bütün tikinti, inşaat işlərinə qadağa 

qoyulmalı və belə ərazilərdən yalnız meşə, park sahələri kimi istifadə edilməlidir. 
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 Təklif etdiyimiz elmi istehsalat mərkəzi gələcəkdə yaradılması, nəzərdə 

tutulan fövqaladə hallar üzrə nazirliyin bir struktur bölməsi ola bilər. 

   Sürüşmələrin geniş yayıldığı ərazilərdə yaşayan əhalinin sürüşmələrə dair, 

istehsalın ərazi təşkilinə, tikinti quraşdırma işlərinə dair əsaslandırılmış tövsiyyə 

xarakterli məlumatlarla təmin edilməsini təşkil etmək lazımdır. 

 Əgər sürüşmənin hərəkətretmə surəti  gün ərzində mm və ya  bir neçə 

santimetrlə ölçülürsə belə ərazilərdə (binalarda) müvəqqəti yaşamq olar. Əgər 

hərəkət etmə surəti  gün ərzində metrlə ölçülürsə belə şəraitdə yaşayış yerlərini 

vaxt itirmədən tərk etmək lazımdır. Yazın sonu və yayın əvvəllərində sürüşmələrlə  

daha ehtiyatlı olmaq lazımdır.  

 Bina və yardımçı tiklilərdə baş vermiş  çatların evin hansı hissəsində 

olmasına, onların ölçülərinə, xüsusi diqqət  vermək lazımdır və imkan daxilində 

çatların artma və genişlənməsinin müəyyən eiməklə sürüşmənin intensivliyini 

müəyyən etmək  olar 

Əəgər hiss etsəniz ki, yaşadığınız ev və ya onu əhatə edən ərazidə intensiv 

sürüşmə baş verir, çalışın birinci növbədə qiymətli əşyalarınızı, sənədləri, dava-

dərman məmulatını, qısa müddət üçün qida məhsullarınızı, pal-paltarınızı, yorğan-

döşəyi, ən axırda isə mebellərinizi əvvəlcədən müəyyən edilmiş təhlükəsiz 

müvəqqəti məskunlaşma ərazisinə daşıyın. 

Yaşayış məntəqəsi sürüşməyə meyillidirsə, əgər əvvəllər burada sürüşmə 

baş veribsə, buna uyğun siz özünüzün həyat fəaliyyətinizi tənzimləməlisiniz. Bir 

qayda olaraq sürüşmələr quraqlıqdan sonra uzun sürən aramsız yağan yağışlardan 

sonra yazın axırında,  yayın əvvəllərində, çox nadir hallarda isə payızın 

əvvəllərində baş verdiyini bilməniz çox vacibdir. Bunu bilməklə siz göstərilən 

vaxtda sürüşmə ehtimalına qarşı özünüzü hazırlamalısınız.Yaşadığınız yerin 

yaxınlığı və ətrafında yerləşən meşə, kolluqlar və bitki örtüyü çox ciddi surətdə 

mühafizə edilib qorunmalısınız. Sürüşməyə meyilli ərazilərdə yerləşən yaşayış 

evləri və təsərrüfat obyektləri yüngül konstruksiyalı tikinti materiallarından inşa 

edilməlidir. Yaşayış yerlərinə gələn kommunikasiya xəttləri ələxüsus elektrik və 

qaz xəttləri ən təhlükəsiz ərazilərdən çəkilməlidir. Yaşayış məntəqəsində icra 
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hakimiyyəti və bələdiyyə nümayəndələri sürüşmə oldğu təqdirdə bu işlərə 

bilavasitə rəhbərlik edən bir nəfər müəyyənləşdirməlidirlər. Bu şəxs hələlik 

ictimayi əsaslarla kənddə fövqaladə hallar komisiyasının nümayəndəsi rolunu 

oynamalı, gələcəkdə isə fövqaladə hallar üzrə nazirliyin ştatında olan işçisi ola 

bilər. Göstərilən şəxs kənddə əvvəlcədən inventarlaşma işi aparmalı, əhalinin sayı, 

xüsusi olaraq uşaqlar, xəstələr, qocalar müvvəqqəti evakuasiya ediləcək yerin, 

xəstəxana, poçt-rabitə xidmətinin ünvanları əvvəldən dəqiqləşdirilməli. 

 Sürüşmə fəaliyyətini dayandırdıqda ilkin olaraq yaralı və zərərçəkənləri 

müəyyən etməli və onları tam təhlükəsiz ərazilərə çıxarılmalarını təmin etməli. 

 Uçmuş və yararsız hala düşmüş (binaları) yaşayış evlərini müəyyən etməli, 

dağıntılar altda adamların olub-olmamasını şəxsən ya da sorğlu yolu ilə müəyyən 

etməli. 

 Kəndin ilkin olaraq rabitə, işıq xidməti sahələrinin bərpasını təmin etməli. 

Dövlət və yerli təşkilatlar sürüşmələrə qarşı təklif edilmiş tədbirləri həyata 

keçirərlərsə, əhali göstərilən tövsiyyələrə rayət edərlərsə öz həyatlarını dağıdıcı 

sürüşmələrdən qoruya bilərlər. 
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Mühazirə 12 

Babaxanov N. 

Xəzərin səviyyə tərəddüdlərinin x/t və ə/m-tə təsiri 

 Xəzər dünyada yeganə dənizdir ki, onun sahilində beş dövlət yerləşir ki, 

onun sahəsi 370 min km
2
olub, okean səviyyəsindən 28 aşağıda yerləşib, enmə və 

qalxma nəticəsində onun sahəsi 30-50 km
2
 artır və ya azalır. Orta hesabla onun 

şimaldan cənuba uzunluğu 1200 km, şərqdən qərbə isə 350 km təşkil edir. Sahil 

xəttinin uzunluğu 6900 km olub, bunun 825 km-i Azərbaycanın, 900 km-i İranın, 

1700 km Rusiyanın, 2320 km-i Qazaxıstanın, 1200 km-i Türkmənistanın payına 

düşür.  

 Son 100 il ərzində Xəzərin səviyyəsi 30 il ərzində 1900-1930-cu illərdə 

qalxmış, 46 il ərzində 1932-1976-cı illərdə enmiş, 17 il ərzində 1978-1995-ci 

illərdə yenidən qalxmış, hal-hazırda səviyyə aşağı düşməkdə davam edir. Uzun 

illik səviyyə tərəddüdləri içərisində qısa müddətdə 30-50 km az ölçülü qalxma və 

enmələrdə müşahidə edilmişdir. Beləki, səviyyənin ən kəskin enməsi 1930-1940, 

1969-1976-cı illərdə olmuşdur. Dünyanın heç bir dəniz və göllərində belə bir 

səviyyədə qanunauyğun qalxma və enmə müşahidə edilmir. Təbiətin möcüzəsi 

olan Xəzərin qalxma və enmə problemi, uzun əsrlik bir dövr ərzində müxtəlif 

ölkələrin alimləri tərəfindən araşdırılsada hələlik bunun tam cavabı verilməmişdir. 

Xəzərşunas alimlər Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərini dənizə daxil olan suyun 

gəlir və çıxarından, atmosfer çöküntülərinin və buxarlanmanın miqdarından, yerin 

tektonik hərəkətlər, antropogen amillər, dəniz dibinin çökməsi, günəş fəaliyyəti və 

s. ilə izah edirlər.  

 Alimlər uzun illər Xəzərin səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsini, sahəsi 12 

min km
2
olan Qara Boğaz Qol körfəzi ilədə izah edirdilər. Beləki, ildə orta hesabla 

Xəzər dənizindən 3-5 aşağıda yerləşən körfəzə 23,6 km
3
 su axırdı.  

 Bunu nəzərə alaraq 1980-cı ildə körfəzin qarşısında bənd çəkildi və Xəzər 

sularının körfəzə axmasının qarşısı alındı. Çox baha başa gələn bu lahiyyə heç bir 

səmərə vermədiyindən, Xəzərin səviyyəsində əsaslı dəyişiklik baş verildiyindən 

Qara Boğaz Qol körfəzinin Xəzər dənizi arasında olan bənd 1984-cü ildə yenidən 
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açıldı. Körfəzin bağlanması və açılması milyard dollara vəsaitin sərf olunmasına, 

körfəz və onun ətrafında ekoloji tarazlığın kəskin pozulmasına, bu ərazilərin flora 

və faunasına çox ciddi zərər vurmuş oldu. Düzdür, keçmiş Sovetlər birliyində 

Xəzər problemini həll etmək üçün Şimala axan çayların axım istiqamətini cənuba 

yönəltməklə bu problemi həll etmək istiqamətində ciddi cəhdlər edilsə də bu 

problem çox külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb edən bir lahiyyə olaraq həyata 

keçirilmədi.  

 Bu və ya digər Xəzərin səviyyə tərəddüdlərini nizamlamaq üçün olmuş 

lahiyyələr Sovetlər dövründə İran və SSRİ-nin köməyi ilə həyata keçirilə bilmədi. 

İndi Xəzər dənizi artıq beş müstəqil ölkə dənizinə çevrilsədə, Xəzərin 

göstərdiyimiz problemini bu ölkələr birgə həll edə bilmirlər, çünki Xəzər dənizi 

göstərdiyimiz tərəddüdlər dövründə, xüsusi olaraq səviyyə qalxmaları vaxtı 

Xəzəryanı ölkələrin iqtisadiyyatına 10-20 milyardlarla ABŞ dolları miqdarında 

zərərlər vururlar. 

 Xəzərin səviyyə tərəddüdləri (xüsusən uzunmüddətli qalxmalar) 

Azərbaycanın 825 km-k dəniz sahilində Azərbaycan iqtisadiyyatına hər dəfə 2-3 

mlrd. ABŞ dolları məbləğində zərərlər vurur. Xəzərin səviyyəsinin  son qalxması 

ilə əlaqədar Bakı şəhəri dəniz limanına və onun yardımçı tikili və qurğularına, 

şəhər milli parkına, Neft sənayesinə və onun yardımçı sahələrinə, Abşeronun 

müalicə, istirahət, kurort təsərrüfatına, şəhər əhalisinin bağ evləri  və onların əkin 

sahələrinə, ? təsərrüfatına, yollara, kommunikasiya xətlərinə külli miqdarda 

zərərlər dəymiş yeraltı suların səviyyəsi kəskin surətdə yer səthinə doğru qalxmış, 

tarixən Abşeronda, Lənkəranda, Astarada və b. bölgələrdə əsas içməli su mənbəyi 

olan suquyularında içməli və suvarma suyu kimi istifadə olunan su quyuları yüksək 

dərəcədə minerallaşmış (duzlaşmış), geniş ərazilərdə Abşeron üçün qeyri adi olan 

bataqlaşmış sahələr əmələ gəlmiş, geniş ərazilərdə intensiv surətdə səhralaşma 

prosesi getməyə başlamışdı. Göstərilənlərin nəticəsi olaraq Abşeronda, Lənkəranda 

və s. rayonlarda bəzi ərazilərdə ekoloji tarazlıq əsaslı surətdə pozulmuş, 100 illiklər 

boyu Abşeron üçün xarakterik olan bir çox bostan, tərəvəz bitkiləri əkini sahələri 

öz fəaliyyətlərini dayandırmışlar. Xəzər boyu regionların və xüsusi olaraq 
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Abşeronun fauna, florasında əsaslı dəyişiklər baş vermişdir. Bu ərazilər üçün 

səciyyəvi olmayan xəstəliklərdən insanlar çox zərər çəkirlər. Xəzərin qərb 

(Azərbaycan ərazisi daxilində) hissəsində məşhur Nabran istirahət zonasının plyaj 

təsərrüfatı, rekreasiya resursları, meşələr, ictimai iaşə müəssələri, yollar və s. 

sahələr çox böyük itkilərə məruz qalmışlar. Lənkəran –Astara zonasında yaşayış 

evləri, kəndlər, dəmir və avtomobil yolları, kurort, rekreasiya resursları, plyaj 

təsərrüfatı, əkin sahələri, bağlar, üzümlüklə, heyvandarlıq təsərrüfatı, emal sənaye 

müəssisələri, qoruq və yasaqlıq, meşə və kolluq sahələr və s. güclü dağıntıya 

məruz qalmış, uzun müddət öz fəaliyyətlərini bərpa edə bilməmişlər. Tam olmayan 

qısa xarakterizə edilmiş bu və ya digər sahələrlə yanaşı əhalinin sağlamlığına, 

ərazinin ekoloji şəraitinə ciddi zərərlər dəymişdir. 

 Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, 1978-1995-ci 

illərdə Xəzərin səviyyəsinin qalxması nəticəsində 50 yaşayış məntəqəsi, 250 

sənaye müəssəsi, 60 km avtomobil yolu, 10 km dəmir yolu, 40 min hek. qış otlağı, 

ümumiyyətlə, 131 min ha. sahə suyun altında qalmış və onların bir qismini qamış 

basmış bataqlaşmış və hal hazırda tam istifadə üçün yararsız ərazilərə çevrilmişdir.  

 Xəzərin keçmişdə və gələcəkdə ola biləcək səviyyə tərəddüdlərini nəzərə 

alaraq aşağıdakı tədbirlərin görülməsini tövsiyyə edərdik.  

1. Xəzər sahili boyu ərazilərin mənimsənilməsində və məskunlaşması Xəzər 

dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin proqnozlarına istinad edilməlidir.  

2. Çox böyük maliyyə resursları vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

iqtisadi, dövlət müdafiə əhəmiyyətli tikililər və obyektlər Xəzərin sahil boyu 

zonasından nisbətən kənarda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Rusiya, 

Azərbaycan, İran dövlətləri arasında Şimal Cənub Nəqliyyat dəhlizinin yenidən 

çəkilməsi və qisməndə indi fəaliyətdə olan dəmir və avtomobil yolunun yenidən 

qurulması haqqında ilkin razılaşma əldə edilmişdir. Nəzərə alsaq ki, göstərilən 

yolların bir neçə kilometrlik sahəsi Xəzər dənizinin bir neçə metrliyindən keçir 

və fasilələrlə bu yollar Xəzərin suları və güclü dalğalarına məruz qalaraq 

yararsız hala düşürlər. Əgər nəzərə alsaq ki, 1995-ci ildən Xəzər dənizində 

səviyyənin stabilləşməsi gedir, növbəti qalxma dövründə göstərilən yolların 
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ayrı-ayrı hissələri Xəzər dənizi suları altında qala bilər. Beynəlxalq əhəmiyəti 

olan bu yolların çəkilişi və yenidən qurulması, ancaq Xəzər dənizinin səviyyə 

tərəddüdləri nəzərə alınaraq həyata keçirilməlidir.  

3. Xəzər problemini hərtərəfli elmi və praktik istiqamətdə öyrənmək və səviyyə 

tərəddüdlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün beş Xəzər sahili boyu ölkələrin 

alim və mütəxəsislərinin səyi ilə birgə Xəzər elm və istehsalat mərkəzi 

yaradılmalı və bu təşkilat beş ölkələr tərəfindən maliyyələşdirilməli və 

gələcəkdə bu Xəzərsahili təşkilatın nəzdində Xəzərin dağıdıcı hadisələrindən 

qorunmaq üçün xüsusi «Xəzər» maliyyə fondu yaradılmalıdır. Xəzərin iqtisadi, 

siyasi, ekoloji, bioresursları, fauna və florasını qorumaq üçün Xəzər dənizi 

gələcəkdə ümumdünya əhəmiyyətli qoruq zonası elan edilməlidir.   

 Xəzərin səviyyə tərəddüdlərinin qarşısını almaqda müasir insan cəmiyyəti 

gücsüzdür. Bununla belə Xəzər sahilində görüləcək bütün müdafiə tədbirləri 

Xəzərin dağıdıcı qüvvəsinin və onun vurduğu zərərlərin zərərsizləşdirilməsinə 

istiqamətləndirilməlidir.  

Xəzərin son səviyyə tərəddüdləri və onlar nəticəsində Xəzər sahili boyu 

ölkələrin iqtisadiyyatına dəymiş zərərlər 10-20 mlyd. ABŞ dolları olmaqla bu 

qədər zərərlərin qarşısını almaq və onlara qarşı mübarizə tədbirlərini həyata 

keçirmək üçün Xəzəryanı ölkələrin maliyyə imkanları məhdud olduğunu nəzərə 

alaraq BMT, YUNESKO, Dünya bankı və s. kimi beynəlxalq təşkilatlara bu qlobal 

problemin həll edilməsi üçün maliyyə yardımı almaq üçün müraciət edilməlidir.  

Kitayda, Azərbaycanda yayılmış, tez-tez təkrarlanan daha çox respublika 

iqtisadiyyatına hər il zərərlər, dağıntılar və bəzəndə insan ölümü ilə nəticələnən 

TFH-i ətraflı xarakterizə edilərək, TFH-ə qarşı əsaslı müdafiə tədbirləri görülsə də 

onların bir qisminin təkrarlanması, vurduğu zərərlərin ilbəil artmaqda davam 

etməsi, digərlərinin isəaflı surətdə ram edilməsini göstərmək olar.  

Qarşıda duran əsas məsələ bütün TFH-n elmi-praktik cəhətdən hərtərəfli 

öyrənilməsi, onlara qarşı dünya təcrübəsində tətbiq edilən bütün müdafiə 

metodlarından istifadə edilməklə Azərbaycanda TF-i əsaslı surətdə ram etmək 

problemi durur.  
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Bu işlərin həyata keçirilməsi üçün dünyada TFH-n yayıldığı ölkələrin 

əksərində fəaliyyətdə olan TFH-ə qarşı, dövlət səviyyəsində görülən işlərə 

rəhbərlik edən nazirlik komitə və s. kimi təşkilatlar fəaliyyət göstərir, növbəti 

dağıdıcı təbii fəlakətləri gözləmədən Azərbaycanda Fövqaladə Hallar üzrə 

Nazirliyin yaradılması günün ən aktual problemi olmalıdır.     
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Mühazirə 13 

Babaxanov N. 

Doluvurma və onun k/t-na təsiri 

 Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi ərazilərində tez-tez, düzən ərazilərində isə 

nadir halda baş verən və respublika kənd təsərrüfatına hər il zərərlər vuran təbii 

fəlakətlərdən biri də doludur. 

Respublika ərazisində dolunun əmələ gəlməsinin, düşməsinin əsas səbəbi, 

onun relyefi və hava kütləsinin güclü konveksiyasına səbəb olan örtüyün yüksək 

temperatrlu olmasıdır. 

Azərbaycanda dolunu A.Məmmədzadə 1957; Qonçarov, 1964; Mütəlibov 

1964; Babayev–Qonçarv, 1968; Qiqineişvili 1973 və başqa tədqiqatçılar tərəfindən 

müxtəlif nöqteyi-nəzərdən öyrənilmişdir. Bu işlərdən  A.A.Mədətzadənin 

«Azərbaycanda doluvurmasının yayılması və təkrarlanması görə 

rayonlaşdırılması» işi daha böyük maraq doğurur (1957). 

Bu rayonlar dolu hadisələrinə görə aşağıdakı kimi xarakterizə edilə bilər. 

1. Kiçik Qafqazın şimal hissəsində ildə dağlarda 4-7, dağətəyində 2-3, 

düzənliklərdə dolunun təkrarlanması ildə bir gündən  artıq olmur. 

2. Kiçik qafqazın şərq hissəsində yüksək dağlıq (2000m dən yuxarı) 

ərazilərində ildə 6-8 günə, dağlıq ərazilərdə 3-5 günə, düzənliklərdə 1-2 günə 

bərabərdir. 

3. Ovalıq və dəniz sahili ərazilər daxil olmaqla Talış dağlıq ərazisində 

doludüşən günlərin sayı  ildə bir gündən artıq olmur, amma 200 m –dən 1000 m 

qədər olan ərazilərdə 2 gündən 4 günədək dolu müşahidə edilir. 

4. Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqazda dolunun orta düşmə müddəti 

cənub yüksək dağlıq hissəsində  (2000m-dən yuxarı) 4-5 günə,  dağlıq hissələrdə 

(1000-1500m) 1-2 günə, düzənlik hissədə 1 günə, dağlıq ərazilərin şimali-şərq 

tərəfində 2-3 günə bərabərdir. 

5. Naxçıvanın dağlıq ərazilərində dolu düşməsi ildə 4-5 günə, 

düzənliklərdə isə 2-3 günə bərabərdir. 
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6. Azərbaycaqnın düzənlik ərazilərində dolunun düşməsi 4-5 idə 1 dəfə, 

qərb rayonlarda isə 2 ildə 1 dəfə müşahidə edilir. 

Dolunun 60-70%-i əsasən may və iyun aylarında, dağlıq ərazilərdə,  Kür-

Araz düzənliyində və dənizkənarı ərazilərdə dolu düşmə hallarının 60%-i  aprel-

may aylarına təsadüf olunur. 

Dolu əsasən meyvə ağaclarından albalı, gilas, armud, alma, ərik, üzüm vəs. 

çiçəklənmə və bar verməsi vaxtı həm də pambıq və qarğıdalının cücərməsi taxılın 

yetişməsi vaxtı daha təhlükəli olur. Dolu bəzən ev quşlarını və xırdabuynuzlu 

heyvanlarıda öldürə bilir. İri dolu yaşayış evlərinə və s. təssərrfat tikintilərinə də 

ziyan vurur. 

Qafqazda o cümlədən, Azərbaycanda doludüşmənin öyrənilməsi XIX əsrin 

ortalarından aparılır.1851-ci ilin «Qafqaz təqvimində» 1845-1850-ci illərdə 

doluvurmaların siyahısı verilmişdir.  Göstərilən mərkəzdə vaxtaşırı dağıdıcı təbii 

fəlakətlər həmçinin də doluvurmalar təsnifatı  verilmişdir. 

Məsələn. 1852–ci il tarixli «Qafqaz Təqvimində» oxuyuruq: "6 avqustda. 

Kür çayı sahilində, Eymir kəndindən Katovana qədər 40 verstlik bir məsafədə 

güclü göy gurultusundan sonra, 1 /4 saat ərzində güclü yağışla bərabər və çəkisi 1- 

20 fut çatan müxtəlif ölçülü, müxtəlif formalı buz parçaları yağmışdır, bunun da 

nəticəsində bağlar, bostan sahələri məhv olmuş, meşələrdə böyük ağacların bütün 

budaqları sınmış, çəkil bağlarında isə ağaclar kökünə qədər məhv edilmişdir." 

"Qafqaz haqqında məlumatlar məcmuəsi"ndə (VII cild, səh 465-535) 1859-

1878-ci illər ərzində dolu haqqında çox səhih məlumatlar 70 səhifəlik cədvəllər 

şəklində verilir, burada dolu vurmanın (düşməsinin) siyahısı, yeri və vaxtı 

göstərilməklə itkilərin miqdarı göstərilir. Bizim tərəfimizdən öyrənilən heç bir 

mənbədə dolu haqda bu qədər zəngin və ətraflı məlumatlara rast gəlməmişik. 

Ümumiyyətlə, göstərilən dövr ərzində Qafqazda 451 dəfə dolu düşməsi qeydə 

alınıb. Bunun 333 dən dəyən zərər 5,5, mln rubla bərabər olmuşdu. Göstərilən 

dolunun 249-u Zaqafqaziyanın payına düşməklə dəymiş zərər 3 mln rubl təşkil 

etmişdir. Azərbaycanda göstərilən müddətdə 49 dəfə dolu düşüməsi qeydə 
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alınmışdır. Yelizavetpol və Bakı quberniyalarda doludan dəymiş ziyan 0,5 mln 

rubla bərabər olmuşdur. 

Sonraki dövrlər üçün doluvurmalar 1891 – 1895 və 1912 – 1916 – cı il 

tarixli «Qafqaz təqvimi»nin ayrı-ayrı cildlərində rast gəlinir. Axırıncı 5 kitabda  

doludan quberniyalara, qəzalara, uyezdlərə, şəhərlərə dəyən ziyanı göstərən cədvəl 

verilib. Ümumiyyətlə, Qafqazda beş il ərzində doluvurmadan dəyən ziyan 22,4 mln 

rubl, Azərbaycanda isə 2,5 mln rubl olmuşdur. Ən çox ziyan çəkən Yelizavetpol 

quberniyası, qəzalar arasında Zəngəzur – 489 min rubl, Gəncə – 380 min rubl, 

Karyagin – 370 min rubl olmuşdur.  

Sonrakı illərdə isə dolu vurma ilə əlaqədar aparılan işlərin nəşri tam və 

sistemli olmamışdır. Ancaq bu məsələyə həsr olunmuş bəzi qiymətli işlər də çap 

olunub. Bunlardan Antadzenin Zaqafqaziyada təbii fəlakətlərə həsr olunmuş 

məqaləsi (1926 səh 73-80) və Qamxaraşvilin dolu ilə mübarizəyə həsr olunmuş 

məqaləsində (1926 səh 107-114) 1927 – ci ildə Zaqafqaziya ərazisində baş vermiş 

doluvurmaya həsr olunub. O, vaxt doluvurma nəticəsində 35 qəzada müxtəlif kənd 

təsərrüfatı bitkiləri zərər çəkmişdir. 1927 – ci il doluvurmasından zərərçəkənlərin 

sayı 1911 – ci ildəkindən az fərqlənirdi. O vaxt doluvurma Zaqafqaziyada  800 

yaşayış məntəqəsini əhatə etmişdi lakin 1927 ci il dolouvurma bütün əvvəlkilərdən 

daha intesiv olmuşdur. O dövrdə Dövlət Sığorta İdarəsinin məlumatına görə 

doluvurmadan Gəncə qəzasında, Dağlıq Qarabağda və Kürdstanda 60 məntəqə 

doludan zərər çəkmişdir. Həqiqətdə isə Azərbaycanda doluvurma daha çox 

olmuşdur, ancaq başqa qəzalarda sığorta haqqında məlumat olmadığına görə, dolu 

və digər təbii fəlakət hadisələri qeydə alınmayıb. O vaxtlar doludüşmə nəticəsində 

əhaliyə dəyən ziyanın miqdarını torpaq komissariatı aparmalı idi, ancaq əfsuslar 

olsun ki, bu məsələlərə lazımi diqqət yetirilməmişdir. 

Azərbaycanda doluvurma ilə mübarizəyə İ. Fiqurovskinin çox maraqlı işi 

həsr olunub (1927). Müəllifin yazdığına görə doluvurma ilə mübarizə işlərinə XIX 

əsrin axırlarından başlayıb. O, 1909–1910–cu illərdən Zaqafqaziyada, 1926 – cı 

ildən Azərbaycanda istifadə olunan doludan müdafiə üçün raket metodunu 

xarakterizə edir.  
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1960-cı  ilin ortalarına qədər vurulmuş ziyanın qiymətləndirmək üçün biz 

bütün təbii fəlakətləri qismən qeydiyyatı aparılan Azərbaycan  Dövlət Sığorta 

İdarəsinin materiallarrından istifadə etmişik. Bu materiallarda rayonlarda, təbii 

fəlakətin baş vermə tarixi, zərər çəkmiş kənd təsərrüfatı bitkilərinin, sahəsi və 

həmçinin dəymiş ziyanın miqdarı göstərilirdi. (məcburi və könüllü sığorta 

növlərinə görə).  

Bu göstəricilərin olması ilə əlaqədar dəymiş ziyanın xarakteri haqqında 

nəticə çıxarmağa imkan verir. Məsələn, 3 il ərzində (1964 - 1966) respublikada 

müxtəlif təbii fəlakətlər nəticəsində 120 min ha kənd təsərrüfatı bitkiləri, bağlar və 

üzümlüklər məhv olmuşdur ki, bunun da yarısı doluvurmanın payına düşürdü. 

Doludan zərər çəkmiş sahələrdən yarıdan çoxu dənli bitkilərin, 1 /6 hissəsi isə 

pambıq və tütün kimi texniki bitkilərin payına düşürdü.  

Ancaq 1966 – cı ildən sonra yuxarıda göstərilən formada hesabat 

aparılmayıb. Ona görə də Azərbaycan hidrometeorologiya İdarəsinin buraxdığı 

meteoroloji aylıq məcmuələrinə müraciət etməli olduq. Burada doluvurmanın 

tarixi, müddəti və yeri göstərilir. Ziyana gəldikdə isə onun olub – olmaması qeyd 

olunur, ancaq konkret miqdarı göstərilmir. Bu mənbədən verilən məlumtalara görə 

1969–1970–ci illərdə doludan 30 rayon zərər çəkmişdir. 

Təəsüf ki, həmin məcmuədə bütün dolu düşmələri qeydə alınmamışdır. 

Məsələn, Qazax rayonun 10 təsərrüfatında 1969 – 1973 –cü illər ərzində dolu 

nəticəsində 600 ha dənli, 100 ha çoxillik yem bitkiləri sahəsi məhv olmuş və Ziyan 

500 min rubl məbləğində qiymətləndirilir. Belə misalları başqa rayonlar üzrə də 

çəkmək olar.  

Doluvurmadan ən ağır nəticələr Zakatala rayonunda 1970 ci ilin aprel – may 

aylarında, Qazax rayonunda 1972-ci ilin sentyabr ayında, Saatlı rayonunda isə 

1973-cü ilin yanvar ayında qeydə alınmışdır. Zakatala rayonunda 1970 – cı ilin 

aprel – may aylarında düşmüş dolu nəticəsində 318 ha tütün (əkinin 100%) 801ha 

taxıl, 115ha arpa, 202 ha qoz ağacları, 21ha çay plntasiyası, 180 ha çoxillik yem 

otları sahəsi, 5 ha bostan bitkiləri məhv edilib. Beləliklə, təkcə bir rayonda 1805 ha 

əkin sahələri və bağlar zərər çəkmiş, 600 min rubl məbləğində ziyan dəymişdir.  
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Sonrakı illərdə də dolu respublika təsərrüfatına böyük ziyan vurmuşdur. 

Məsələn, 1982 –ci ilin iyun ayında Tovuz və Şamxor rayonlarnıda kənd təsərrüfatı 

sahələri leysan yağışları ilə bərabər doluya məruz qalmışdı. Bunun nəticəsində 

pambıq tarlaları, üzümlüklər, dənli bitki sahələri böyük zərər çəkmişdir. Yalnız 

2002-ci il 25 mayda baş vermiş dolu Qazax, Tovuz, Ağstafa, Qax rayonlarının 

təsərrüfatına 100 mlrd manatlarla zərər vurulmuşdu. Qax rayonunda düşmüş 

dolunun hündürlüyü 0,5 m olub. 

Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda doludann müdafiə işi vaxtı ilə  yaxşı 

qurulmuşdu. Dolu yeganə təii fəlakət növü idi ki, onunla mübarizə üçün vaxtı ilə 

ixtisaslaşmış təşkilat–Azərbaycanda dolu ilə mübarizə etmək üçün Hərbiləşdirilmiş 

xidmət yaradılmışdır. 

Başqa təbii fəlakətlərdən fərqli olaraq, dolu ilə mübarizə üsulu birdir, onun 

mahiyyəti buludun tərkibinə kristal reagentlərin daxil edilməsi ilə zərərləşdirilmiş 

süni dolu yaratmaqdan ibarətdir. Bu üsulun reallaşması üçün doluyağdıran 

buludlara təsir edən üç müstəqil üsul mövcud olmuşdu.  

- artilleriya üsulu–artilleriya qurğuları vasitəsilə reagent birbaşa dolunun yaranma 

və artma mərkəzinə daxil edilir. 

- raket üsulu–raketlər vasitəsilə, buludun soyumuş hissələri reagentlərlə aşılanır. 

- qarışıq üsul–artilleriya mərmiləri vasitəsilə buludun isti hissəsinə hidroskopik 

maddə, soyumuş hissəsinə isə kristal reagent daxil edilir, yəni əvvəlki iki metodla 

buludun isti hissəsi aşılanır.  

Vaxtıilə Azərbaycanda doludan müdafiə olunan sahələr 1 mln ha olmaqla 

doludan qorunan sahənin 90% artilleriya, qalan 10% isə raket üsulu ilə həyata 

keçirilir. 

Azərbaycan SSRİ-də Hərbiləşdirilmiş doludan müdafiə xidmətinin tərkibinə 

7 dəstə: Kirovabad, Şamaxı, Naxçıvan və b daxil idi.  

Doludan müdafiənin effektliyi 1974 cü ildən 1982 ci ilə qədər artıb 13 mln –

dan 20 mln rubla çatsada sonrakı illərdə Azərbaycanda baş vermiş hadisələr 

nəticəsində bu lazımlı təşkilatın fəaliyyəti dayandırılmış oldu. 
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Bizim fikrimizcə son 10 ildə öz fəaliyyətini dayandırmış doluya qarşı 

mühafizə dəstələrinin fəaliyyətləri bərpa edilməlidir, çünki dolu hər il Azərbaycan 

iqtisadiyyatına yenə də küllü miqdardazərərlər vurur. 
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