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MDB ölkələrinin fiziki coğrafiyasına giriş. Coğrafi mövqeyi.
Dünyanın 2 qitəsini - Avropanın şərq yarısını, Asiyanın şimal hissəsini əhatə edir.
Təbii şəraiti qeyri - adi müxtəlifliyi ilə fərqlənir. MDB - nin şimal hissəsi buzlu
zonadır. Bu Qərbi Avropanın ən böyük dövləti olan Fransadan 40 dəfə artıqdır.
Burada ən isti ayda temperatur 0° S-ə yaxındır. Qışı ilıq keçən subtropik ərazilər də
vardır. İynəyarpaqlı Tayqa meşələri qaratorpaq çöllərlə əvəz olunur. Müxtəlif
landşaftların bir-birini əvəz etməsi səciyyəvidir. Yeknəsək düzənlik, ovalıqlar,
(Rusiya, Qərbi Sibir, Turan ovalığı) uca sıra dağlar və yaylalarla növbələnir. Geniş
Xəzərsahili ovalıq okean səviyyəsindən aşağıdır.
MDB-nin sərhədləri dəniz, okean, həmçinin qurudan keçir. Ən müxtəlif landşaftlar
Zaqafqaziya subtropik meşələrindən, Orta Asiyanın susuz sahələrindən, daimi qarla
örtülü yüksək dağ sistemlərindən, Sibir Tayqasından, Zabaykalye çölləri, Ussuriya
qarışıq meşələrini keçərək Yapon dənizi sahillərində qurtarır, Qara dənizlə Xəzər
dənizi arasında Qafqaz dağları, Orta Asiyanın cənubundan Kopetdağ silsiləsindən,
Pamir yaylası və Tyan-Şan dağlarından, Sibirdə Altay, Şərqi Sayan və Zabaykalye
sıra dağlarından keçir. Uzaq Şərqdə Arqun, Amur, Ussuri çayları sərhəd təşkil edir.
MDB ərazisinin coğrafi öyrənilməsi tarixinin qısa xüsusiyyəti
MDB təbiəti haqqındakı müasir təsəvvürlər bir çox coğrafiyaşünas və səyyahlar
nəslinin verdiyi məlumat nəticəsində yaranmışdır.
MDB-nin cənub rayonlarının təbiəti haqqında o qədər də dəqiq olmayan ilk
məlumatı qədim dünya coğrafiyaşünasları vermişlər. Herodot “Tarix” əsərində
səyahət etdiyi Skifiyanın-Qara dənizyanı çöllərin təbiətini ətraflı təsvir edir. O bu
çöllərdə meşə olmadığını, relyefin düzənlik və iqlimin kontinental olduğunu göstərir.
Qafqaz, Xəzər dənizi və Orta Asiya səhraları da Herodota məlum idi.
Orta Asiya təbiətinin öyrənilməsi üçün Xarəzm alimləri çox iş görmüşlər. Qafqazın
ilk coğrafi təsvirləri də uzaq keçmişdə verilmişdir. Zaqafqaziyanın coğrafiyasına dair
orijinal material VII əsrdə yaşamış erməni filosof və coğrafiyaşünası Anani Şirakatsa
məxsusdur.
Rus salnamələrində Kiyev və Moskva Rus dövlətinin coğrafiyası haqqında ətraflı
və dürüst məlumat verilir. Kiyev salnaməçisi Nestor XII əsrin əvvəlində “Ötən illərin
dastanı” nı tərtib etmiş və burada Rusiya düzənliyinin cənub-qərb və mərkəzi
rayonları haqqında çoxlu coğrafi məlumat vermişdir.
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Sibirdə və Uzaq Şərqdə ən mühim coğrafi kəşfləri VII əsrdə ruslar etmişlər. 15811582-ci illərdə Yermakın Ural dağları arxasında müvəffəqiyyətli hərbi yürüşündən
sonra “sənaye adamları” (əsasən xəzlik heyvan ovu və alverlə məşğul olan adamlar)
su və quru yolu ilə çox sürətlə Sibirin şərqinə və şimal-şərqinə səfərlər etməyə
başladılar. Onları bura cəlb edən tutulmamış torpaqlar, ucuz xəz və morj dişi idi.
Beləliklə 1633-1635-ci illərdə İ. Rebrov Yana çayının mənsəbinə, 1639-cu ildə isə
İ. Moskvitin Oxot dənizinin sahillərinə gəlib çatdı. 1643-1646-cı illərdə V. Poyarkov
Amurda olmuş, və Oxot dənizi ilə üzmüşdür. 1648-ci ildə S. Dejiyov F. Alekseyevlə
birlikdə dəniz yolu ilə Asiyanın şimal-şərq qurtaracağını, indiki Dejnyov burnunu
dolanmışdır.
XVII əsrin lap axırlarında isə (1697-1699-cu illər) V. Atlasov Kamçatka haqqında
məlumat vermişdir.
XVII əsrin sonu XVIII əsrin 1-ci rübündə I Pyotrun təşəbbüsü ilə Rusiyanın cənub,
şərq və şimal-şərq ucqarları öyrənilmiş, çaylar plana salınmış, Xəzər və Aral dənizləri
xəritədə göstərilmiş, Kamçatka ekspedisiyasının təşkili məsələsi qoyulmuşdur.
XVIII əsrin 1-ci yarısının görkəmli coğrafiyaşünaslarından biri V. N. Tatişşevdir. O
Rusiyanın ilk coğrafi təsvirinə çox böyük əmək sərf etmişdir. Bu dövrdə Rusiyanın
Asiya hissəsinin şimal və şimal-şərq ucqarları haqqında məlumatlar çox səthi idi.
Buzlu okeanın Uraldan şərqə tərəf olan sahilləri yalnız çay mənsəblərinə yaxın
hissələrdə öyrənilmişdir. S. Dejnyovun Asiyanın şimal-şərqinə səyahəti və onun
nəticəsində, əslində Asiyanı Amerikadan ayıran boğazın kəşf olunması haqqında
yazdığı məlumat Yakutsk arxivində itirilsə də, səyahətdən 88 il keçdikdən sonra
həmin arxivdən tapılmışdır. I Pyotr 1725-ci ildə I Kamçatka ekspedisiyası üçün
təlimat yazmışdır. Ekspedisiyanın vəzifəsi Asiyanı Amerika ilə birləşdirən dənizi
tapmaq idi.
I Pyotr tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifəni II Kamçatka ekspedisiyası (Böyük Şimal
ekspedisiyası) qəti həll etdi. Böyük Şimal ekspedisiyası zamanı Kamçatkanın təbiəti
öyrənildi, Şimali Amerikanın şimal-qərb sahillərinin bir hissəsi kəşf olundu. Buzlu
okeanın sahilləri Kara dəzinindən başlayaraq Şərqi Sibir dənizindəki Böyük baranov
burnuna qədər təsvir edildi. 1742-ci ildə S. Çelyuskin Asiyanın ucqar şimal nöqtəsinəsonralar onun adı verilmiş Çelyuskin burnuna gedib çataraq onu xəritəyə köçürdü.
Ekspedisiyanın iştirakçıları Sibirin daxili rayonlarının təbiəti haqqında da çoxlu
material topladılar. Böyük Şimal ekspedisiyasının işlərindən sonra Avroasiyanın
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şimal sahil xətti həqiqətə yaxın olan ümumi şəkildə dünya xəritələrində ilk dəfə
verildi.
XVIII əsrin ortaları coğrafiya elminin inkişafında haqlı olaraq Lomonosov dövrü
adlandırıla bilər. Uzun illər Elmlər akademiyasının Coğrafiya departamentinə
rəhbərlik edən M. V. Lomonosov geodeziya və kartoqrafiya işlərini, Rusiyanın
coğrafi təsviri üçün matgerial toplanmasını təşkil etmişdir.
XVIII əsrin 1-ci yarısında fəaliyyət göstərmiş görkəmli coğrafiyaşünası Baxuşti
Baqrationinin “Gürcüstanın coğrafi təsviri” əsəri XVIII əsrdə Qafqazın təbiəti və
əhalisi haqqında son dərəcə lazımlı məlumatdır.
1768-1774-cü illərin akademik ekspedisiyaları coğrafiya tarixində bütöv bir dövr
təşkil edir. Bu dövrdə səyyahların marşrutları Rusiyanın Avropa hissəsini, Uralı,
Qafqazı, qismən də Qərbi və Şərqi Sibiri əhatə edirdi. Ekspedisiya iştirakçılarının nəşr
olunmuş yol gündəliklərində onların getdikləri yerlərin iqlimi, geoloji quruluşu,
relyefi, faydalı qazıntıları, bitki və heyvanlar aləmi haqqında zəngin məlumat
verilmiş, əhalinin əsas məşğuliyyəti, məişəti, dini ətraflı təsvir edilmişdir.
XIX əsrin 1-ci yarısı rusların dünya dəniz səyahətləri ilə əlamətdardır. Dənizdə ilk
dünya səyahətlərinin bilavasitə məqsədi Şimali Amerika və Uzaq Şərqdə rus
mülklərini ərzaq və başqa mallarla təchiz etmək idi. Bu səyahətlər Rusiyanın ucqar
şərq rayonlarının təbiətini ətraflı öyrənməyə çox kömək edirdi.
XIX əsrin 2-ci yarısında P.P. Semyonov-Tyan-Şanskinin təşəbbüsü ilə N.A.
Severtsov, A.P. Fedçenko, İ.V. Muşketov, A.N. Krasnov və başqa tədqiqatçılar Orta
Asiyanı öyrənməklə məşğul olmuşlar.
XIX əsrin 2-ci yarısında coğrafi tədqiqatlarda kəskin differensasiya prosesi baş
verdi. Tədqiqatlar getdikcə dar ixtisaslar (geologiya, zoologiya, botanika,
iqlimşünaslıq və s.) üzrə aparılmağa başladı. Bu proses qanunauyğun idi. O elmlərin
ümumi ixtisaslaşmasından və praktikanın tələblərindən irəli gəlirdi. XIX əsrin
sonunadək toplanmış çox geniş faktik materialın sintezində V.V. Dokuçayev və A.İ.
Voyeykov böyük rol oynamışlar.
Vətənimizin təbiətinin öyrənilməsində V.V. Dokuçayevin bir çox şagirdləri – A.N.
Krasnov, Q.İ. Tanfilyev, Q.N. Vısotski və başqaları böyük xidmətlər göstərmişlər.
A.N. Krasnov Tyan-Şanın və Qafqazın bitki aləmini tədqiq etmiş, bir neçə dəfə xarici
ölkə tropiklərində olmuş, Batumi botanika bağının əsasını qoymuş və ümumi
yerşünaslıq üzrə rus universiteti üçün ilk dərslik yazmışdır. Müasir dövrdə MDB
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ərazisində öyrənilməmiş rayon yoxdur. Yer səthində olan ən sadə təsvirləri bizim
keçmiş tədqiqatçılarımız vermişlər.
Rus və sovet tədqiqatçılarının topladıqları böyük faktik material MDB-nin fiziki
coğrafiyası üzrə ümumi, yığcam əsərlər yaratmağa imkan verdi. Bunlardan bir çoxu
universitetlərin və pedoqoji institutların coğrafiya fakültələrinin tələbələri üçün tədris
vəsaiti kimi nəşr edilmişdir.
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Geoloji İnkişaf Xüsusiyyətləri və MDB-də IV Dövr Hadisələri
MDB ərazisi relyefi mürəkkəb geoloji inkişaf yolu keçmişdir. Müasir düzənliklər,
ovalıqlar, yüksək dağ sistemləri, səhralar, çöllər, təbii landşaft qurşaqları, bütün
komponentləri ilə birlikdə MDB ərazisində elə bir sahə yoxdur ki, dağəmələgəlmə
proseslərinə məruz qalmasın. Paleozoyun əvvəlindən MDB-nin ərazisində sabit
platformalar mövcuddur. Ən qədim süxurlar 2 platformadan – Rusiya platforması və
şərqdə Sibir platfornasından obarətdir. Hər iki platformanın bünövrəsini qədim Arxey
və Praterozoy dövrlərinin kristallik süxurları təşkil edir.
Platformalarda çökmə süxurların xarakter cəhəti layların yatımının pozulması, buna
uyğun nazik olmasıdır. Layların yatımının pozulmasi onu sübut edir ki,
platformalarda Kembridən əvvəlki dövrün axırından etibarən dağəmələgəlmə
proseslərinə bərk kristallik bünövrə mane olmuşdur. Çökmə süxurların qalın olması
onu göstərir ki, platformaların qalxdığı dövrlərdə yuyulma proseslərilə çöküntü
toplanması tez-tez kəsilmişdir.
Rusiya platforması ərazi cəhətdən Rusiya düzənliyi və Kola yarımadası ilə uyğun
gəlir. Onun sərhədini şimalda Barens dənizi, cənubda Krım yarımadası, Donetsk
təpəliyi, Skif platformasının basdırılmış hersinidləri, şərqdə Ural dağları, cənubqərbdə Karpat dağları təşkil edir.
Sibir platformasının sərhədləri Orta Sibir yaylasına uyğun gəlir. Qədim Arxey
kristallik bünövrəsinin üstü 2 yerdə- şimalda Anabar anteklizində və cənub-şərqdə
Aldan sipərində açılmışdır.
Anabar anteklizi Aldan sipərindən çökmə süxur qatları ilə dolmuş Bilyuy sineklizi
vasitəsilə ayrılır. Sibir platformasının qərb hissəsini Tunquska sineklizi tutur ki, orada
üst paleozoy daşkömürlü və aşağı triasın vulkan çöküntüləri – trapplar geniş
yayılmışdır. Trapplar Sibir platformasında Tunquska sineklizindən kənarlarda da
yayılmışdır. Trappların yayıldığı yerlərin ümumi sahəsi 1 mln. km²-dən çoxdur. Sibir
platforması səthində trappların olması onu Rusiya platformasından fərqləndirir.
Vulkanizmlə filizləşmə prosesi, mental və qeyri-mental faydalı qazıntıların əmələ
gəlməsi sıx surətdə əlaqədardır. Nəticədə geosinklinalın yerində maqmatik intruziv
süxurlar yaranmışdır.
Kaleodon və ya alt paleozoy qırışıqlığı kembridə, ordovikdə, silurda və devonun
əvvəlində olmuşdur. Bu dövrdə Qərbi Sayan, Kuznetsk Alatausu, Salair təpəliyi,
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Altayın şərq rayonları, Tuva, Qazaxıstan qırışıq ölkəsinin bir hissəsi, Tyan-Şanın
şimal silsilələri, Şimal torpağının qırışıq strukturları əmələ gəlməyə başlayır.
Karbonun axırında və permdə baş vermiş hersin və ya üst paleozoy qırışıqlığı daha
geniş yayılmışdır. Hersin qırışıqlığı qərbdə Rusiya platforması ilə də, şərqdə Sibir
platforması arasındakı çox geniş ərazini əhatə etmişdir. Bu zaman Ural, Novaya
Zemlya, Taymır, Qzaxıstan qırışıq ölkəsinin cənub-şərq rayonları, Qərbi Altay,
Cunqari Alatausu, Cənubi Tyan-Şan qırışıq strukturları meydana gəlmişdir. Cənubi
Tyan-Şanukturlarından Qərbi Sibir düzənliyinin, Turqay-Stolvari ölkəsinin Turan
ovalığının yerində və Rusiya platformasının alp qırışıqlı Krım və Qafqazdan ayıran
skif plitəsi zonasında baş vermişdir. Sonralar bu sahələrdə çökmə baş vermiş. Qərbi
Sibir düzənliyi və Turan ovalığı müxtəlif dövrdə çökmüş epipaleozoy platformalar
olduqları halda, Ural, Altay, Qazaxıstan xırdatəpəliyi, Tyan-Şan və Sayan dağları,
qədim paleozoy qırışıq bünövrəsinin səthə çıxmış sahələridir. Beləliklə, üst
paleozoyun axırlarında və mezozoyun əvvəllərində MDB ərazisinin böyük bir hissəsi
müxtəlif yaşlı qırışıq bünövrəli platforma kimi təzahür olunmuşdur.
Ən axırıncı, alp (kaynazoy) qırışıqlığı paleogen, neogendə baş vermiş və bəzi
yerlərdə indi də davam edir. Buna MDB-nin ucqar cənubunda və şimalında daha çox
rast gəlinir.
Alp qırışıqlığının cənub, yəni Aralıq dənizi sahəsinə Karpat, Dağlıq Krım, Qafqaz,
Kopetdağ, Pamir daxildir. Bu zonanın əlamətləri dağ sistemlərini platformalardan
ayıran dərin Prikarpatye, İndol-Kuban, Terek-Xəzər, Türkmənistan və Pamirətəyi ön
əyilmələrindən ibarətdir. Ön əyilmələrin arxasında hündür antiklinallardan ibarət
xarici zona növbələşir, bunlar relyefdə uca dağ silsilələrini: Karpatı, Krım dağlarını,
Böyük Qafqazı, Kopetdağı, Pamiri əmələ gətirmişdir. Cənuba doğru bu zona daxili
çökəkliklər zonası ilə: Zakarpatyedə Çop-Mukaçev çökəyi, Qara dəniz çökəyi, Rion,
Kür çökəkləri və Cənubi Xəzər çökəyi ilə əvəz olunur. Kiçik Qafqaz dağlarına
gəldikdə, bunlar daxili antiklinallar zonasına aiddir və həmin zonaya MDB-dən başqa
heç yerdə təsadüf edilmir. Uzaq Şərqdə alp qırışıqlığı sahəsinə Saxalin, Kuril adaları,
Kamçatka, Koryak yaylası və Sixote-Alinin şərqi daxildir.
Uca dağ silsilələri və çökəkliklərinin mövcud olması, tez-tez baş verən zəlzələlər,
müasir vulkanizm və ya onların yaxın keçmişdəki fəaliyyətlərinin izləri sübut edir ki,
alp qırışıqlığı sahəsi geosinklinallara xas olan əlamətləri hələ də tamamilə
itirməmişdir. Bu, xüsusən alp qırışıqlığının Uzaq Şərq hissəsinə daha çox aiddir,
çünki burada qırışıq əmələgəlmə prosesləri hələ başa çatmamışdır.
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MDB təbiətinin bir çox mühim cəhətləri IV dövrün geoloji hadisələrilə sıx surətdə
əlaqədardır. IV dövrdə müasir landşaftlar qəti olaraq yaranmışdır. IV dövrün ən
mühim hadisələri materik buzlaşmaları, lyoss akkumlyasiyası, dəniz transqressiyaları
və yeni tektonik hərəkətlərdən ibarətdir.
Buzlaşma dövrünün əsas xüsusiyyətləri MDB-nin şimal düzənliklərində və dağlıq
rayonlarında buzlaşmanın inkişafıdır. Ən güclü buzlaşma Rusiya düzənliyində
olmuşdur. Burada 4 müstəqil buzlaşma- Oka buzlaşması, Dnepr buzlaşması, Moskva
buzlaşması və Valday buzlaşması. Burada buzun qalınlığı 3000 m-ə çatırdı.
Qərbi Sibirdə buzlaşmanın cənub sərhədi nisbətən şimaldan keçir. Buz örtüyünün
qalınlığı Rusiya düzənliyindəki buz örtüyünün qalınlığına nisbətən daha az idi.
Yeniseydən şərqdə buzlaşmanın sahəsi lap az olmuşdur. Bütöv buz örtüyü yalnız
Taymır yarımadasında və Orta Sibir yaylasının şimal-qərbində qalmışdı.
Qədim buzlaşma dağlıq rayonlarda xeyli güclü olmuşdur. Qafqazda dərə tipli böyük
buzlaqlar mövcud imiş. Şərqə doğru getdikcə dağlıq rayonlarda buzlaşmanın
azalması müşahidə olunurdu. Qərbdən şərqə doğru buzlaşmanın azalması bu
istiqamətdə iqlimin kontinentallığının artması ilə izah olunur.
MDB-nin şimalında səth çöküntüləri arasında buzlaq çöküntüləri üstünlük təşkil
etdiyi halda, cənubda lyoss və lyossaoxşar süxurlar geniş yayılmışdır. Bunlar Ukrayna
ərazisini, Don hövzəsini, Şimali Qafqazı, Orta Asiyanın dağətəklərini, Qərbi Sibirin
cənubunu, Şərqi Sibirin meşə-çöl və çöl sahələrini başdan-başa örtmüşdür.
Lyoss yumşaq məsaməli, sarı rəngli, karbonatlı, lay təşkil etməyən dağ süxurudur.
Lyossda həmişə ən məhsuldar torpaq növləri formalaşır. Lyosslar içərisində 2 fasiyaisti və soyuq fasiya ayırmaq qəbul edilmişdir. İsti fasiyaya Orta Asiya lyossu aid
edilir, onun toplanması neogendən müasir dövrə qədər mövcud olan səhralar üçün
xarakterikdir. Soyuq fasiyaya xeyli şimal rayonların lyossları və lyossaoxşar süxurları
aiddir.
MDB ərazisindəki dəniz sahillərində IV dövrün dəniz çöküntüləri yayılmışdır.
Şimal Buzlu okeanı sahilində IV dövr çöküntüləri boreal adı ilə məşhurdur. Baltik
dənizinin sahillərində də buzlaşmadan sonrakı dəniz çöküntülərinin ensiz zolağı
müşahidə olunur.IV dövr dəniz çöküntüləri bütün Xəzərsahili ovalığı da örtmüşdür.
Xəzər dənizi qapalı hövzə olduğundan iqlimin hər cür dəyişikliyi ona dərhal təsir
etmişdir. Onun suyu 3 dəfə Xəzərsahili ovalığı basmışdır. Transqressiya dövründə
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Xəzər dənizi Kara dənizinə birləşmişdir. Bunlar arasında əlaqə yaradan Kuma-Manıç
çökəkliyinin yerində dəniz körfəzi olmuşdur.
MDB-nin müasir relyefi əsasən neogendə və dördüncü dövrdə baş verən ən yeni
tektonik hərəkətlərin məhsuludur. Üst proterozoyda, paleozoyda və mezozoyda
yaranan qırışıq dağlar tez bir zamanda dağılmış, demeək olar ki düzənliyə
çevrilmişdir. Uzun müddət ərzində Orta Asiya, Altay, Sayan, Zabaykalyenin yerində
müasir Qazaxıstan xırdatəpəliyini xatırladan hamarlanmış alçaq dağlar olmuşdur.
Güclü neotektonik hərəkətlər Alp qırışıqlığı dağlarında baş vermişdir. Alp qırışığı
dağları cavan olduqları üçün peneplen mərhələsi keçirməmiş və onların morfologiyası
qırışıq strukturla sıx əlaqədardır.
Müasir relyefi əmələ gətirmiş neotektonik hərəkətlər landşaftın bütün digər
kompanentlərinə, xüsusən bitki və heyvanat aləminə çox böyük təsir göstərmişdir.
Landşaftların fasiləsiz transformasiyası prosesi neotektonika ilə bağlıdır.
Zəlzələlər və müasir vulkanik hadisələr yerin dərinliklərində baş verən tektonik
hərəkətlərlə sıx surətdə əlaqədardır. MDB-nin cənub və şərq sərhəd boyu dağlıq
rayonları: Karnat, Qafqaz, Kopetdağ, Pamir, Tyan-Şan, Altay, Sayan, Zabaykalye,
Primorye, Saxalin, Kuril adaları üçün tez-tez baş verən güclü zəlzələlər səciyyəvidir.
Ən böyük seysmik zona Orta Asiyada yerləşir. Düzənlik relyefə və zəif neotektonik
hərəkətə malik olan platforma sahələrində güclü zəlzələlər müşahidə olunmur.
Rusiya, Qərbi Sibir düzənliklərində və Turan ovalığında, Orta Sibir yaylasında və
Şimal-Şərqi Sibirin çox hissəsində zəlzələlər nadir hallarda baş verir və zəif olur.
Kamçatkanın şərq sahili boyunca qeyzerlər vardır. Onlardan ən böyüyü –Velikandır.
MDB-nin cənub hissəsində IV dövrdə güclü vulkanik fəaliyyət olmuşdur. Elbrus və
Kazbek IV dövrdə fəaliyyətdə olan vulkanlar olmuşlar. IV dövrün cavan vulkanları
həmçinin Cənubi Sibir dağlarında və kolıma yaylasında da məlumdur.
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MDB-nin əsas landşaftları və onların mənşəyi.
MDB təbiətinin landşaft kompanentləri üzrə təhlili göstərir ki, onların əksəriyyətinə
enlik zonallığı məxsusudur. Təbiətin ayrı-ayrı kompanentləri bir-biri ilə sıx qarşılıqlı
əlaqədə olub, zonal landşaft tiplərini əmələ gətirir. MDB ərazisində şimaldan cənuba
doğru getdikcə aşağıdakı landşaft zonaları müşahidə olunur: Arktika səhraları, tundra,
meşə-tundra, qarışıq meşələr, meşə-çöl, çöl, yarımsəhra, mülayim qurşağın səhraları,
subtropik yarımsəhralar, Aralıq dənizi subtropik zonası.
Buzlu zona(arktik səhra zonası) MDB-nin arktika adalarında və Taymır yarımadasının
şimal kənarında yerləşən ən şimal zonası buzlu zonadır. Ən isti ayda havanın orta
temperaturu 0-a bərabərdir. Termokarst, soliflyukasiya, qrunt qabarmaları geniş
yayılmışdır. Narın qruntlarda arktik zona torpaqları inkişaf etmişdir. Yosun, mamır,
şibyələrdən və bir çox çiçəklənən növlərdən ibarət seyrək bitki örtüyü həddən artıq
aşağı məhsuldarlığına görə fərqlənir. Bitki örtüyünün belə alçaq məhsuldarlığı
heyvanlar aləminin də kasıblığına səbəb olur.
Tundra zonası subarktika qurşağında alçaq temperaturun olması, torpağın izafi
nəmlənməsi ilə xarakterizə olunan meşəsiz, mamır, yosun və kolların geniş yayıldığı
landşaft zonasıdır. Buzlu zonaya nisbətən tundra istidir. Cənubunda iyulun orta
temperaturu 11ºS-dən yuxarı qalxır. Demək olar ki hər yerdə daimi donuşluq
yayılmışdır. Tundranın səthində çox da dərin olmayan termokarst və buzlaq mənşəli
göllər səpələnmişdir. Tundra torpaqları nazik, turş, əsaslar və humus baxımından
kasıbdır. Bitki örtüyünə uyğun olaraq heyvanlar aləmi də zənginləşir.
Meşə-tundra subarktik qurşağın tundradan tayqaya keçid landşaft zonası olub,
suayırıcılarda seyrək və davamlı, bəzi yerlərdə şimali tayqanın seyrək meşə talaları ilə
səciyyələnir. Yayda qısa müddət ərazində havanın sutkalıq orta temperaturu 15ºS-dən
yuxarı olur. İyulun orta temperaturu 11-14º S-dir. İl ərzində 300-400 mm yağıntı
düşür. Tundra üçün tipik torflu-qleyli torpaqlar meşə-tundrada, şimali tayqa üçün
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səciyyəvi qleyli podzol torpaqlarla kompleksləşir. Zonanın heyvanlar aləminddə
tundra və meşə növlərinə rast gəlinir.
Tayqa zonası mülayim qurşağın nisbətən rütubətli və sərin iqlimli landşaft zonasıdır.
Bitki örtüyündə podzollaşmış və donuşluq-tayqa torpaqlarının iynəyarpaqlı meşələri
və sfaqnum bataqlıqları üstünlük təşkil edir. Sahəsinə görə ən böyük landşaft
zonasıdır. Yay isti, qış isə meşə-tundra və tundraya nisbətən soyuq olur. Şimalında
iyulun orta temperaturu 13ºS, cənubunda 19ºS-dir. Zonanın heyvanlar aləmi nisbətən
zəngindir. Başlıca sərvəti meşələrdir.
Rusiya düzənliyinin qarışıq meşələr zonası mülayim qurşağın landşaft zonası olub,
nisbətən yumşaq və rütubətli iqliminə, suayırıcılarda qarışıq meşələrinə, çimli-podzol
torpaqlarına görə fərqlənir. Burada qışda nə şiddətli şaxtalar, nə də qalın qar örtüyü
olur. Qərbdə yanvarın orta temperaturu -5º S-dən yüksək, şərqində isə -12º S-ə
yaxındır. Bitki örtüyü və heyvanlar aləmi qərb növləri ilə zəngindir.
Uzaq Şərqin qarışıq meşələr zonası Orta və qismən də aşağı Priamuryenin və Cənubi
Priamuryenin düzənlik və alçaq dağətəklərini əhatə edir. İqlimi musson xarakterlidir.
İyulun orta temperaturu 21-22º S-ə yaxındır. Burada boz-meşə torpaqları geniş
yayılmışdır.
Meşə-çöl zonası mülayim qurşağın landşaft zonası olub, meşədən çölə keçid təşkil
edir. Zonada boz meşə torpaqları üzərində inkişaf etmiş enliyarpaqlı, xırdayarpaqlı və
şam meşələri qələviləşmiş müxtılifotlu çöllərlə növbələşir. İqlimi tayqaya nisbətən isti
və qurudur. İyulun orta temperaturu 19-22º S-dir.
Mülayim qurşağın çöl zonası mülayim kontinental iqlimi, suayırıcıların meşəsizliyi,
ot bitkilərinin, xüsusən də dənli bitkilərin geniş yayıldığı cənub və qismən də adi
qaratorpaq və tünd şabalıdı torpaqların üstünlüyü ilə fərqlənir. Çöl coğrafi
kompleksinin formalaşmasında quru, kontinental iqlim mühim rol oynayır. İyulun
orta temperaturu 22-23º S təşkil edir. Yağıntının azlığı rütbuət balansını mənfi edir.
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Mülayim qurşağın yarımsəhra zonası çöldən səhraya keçid əlamətlərilə səciyyələnir.
Burada kəskin kontinental və quru iqlim, şorakətləşmiş kasıb humuslu açıq şabalıdı
torpaqlar, seyrək, yovşanlı-dənli ot bitkiləri hakimdir. İyulun orta temperaturu 23-25º
S-ə çatır.
Mülayim qurşağın səhra zonası iqliminin müstəsna quruluğu, yerli çay şəbəkəsi və
səth axımının olmaması, çox kasıb bitki örtüyü, qonur yarımsəhra və az karbonatlı
boz-qonur torpaqlar fonunda çoxlu şoranlıqlar olması ilə seçilir. İyulun orta
temperaturu cəmi 25-29º S-ə yaxındır. Rütubət çatışmazlığına görə bitki örtüyünün
məhsuldarlığı yox dərəcəsindədir.
Subtropik səhra zonası mülayim qurşağın səhra zonasının anoloqudur. Zonanın qışı
isti keçir, qar örtüyü davamsızdır. İyulun orta temperaturu 30-32º S-dir. Bitkilərin
inkişafı üçün boz torpaqlı dağətəyi lyoss düzənlikləri xüsusilə əlverişli sayılır.
Aralıq dənizi zonası yarımquru və rütubətli subtropiklər zonası olub, krımın cənub
sahilini, Qərbi Zaqafqaziya və Lənkəran ovalığını əhatə edir. Qəhvəyi torpaqlar üçün
tüklü palıd, ağacabənzər ardıc, krım və Pitsunda şamı, tikanlı kol və ot bitkilərindən
ibarət meşələr xarakterikdir.
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MDB-nin İqlim Xüsusiyyətləri
MDB ərazisinin iqlimi
Landşafda və insanın təsərrüfat fəaliyyətində iqlimin rolunu qiymətləndirmək
şətindir. Iqlimin bitki örtüyünə, torpağa, daxili sulara və geomorfoloji proseslərin
gedişinə olan təsiri hamıya məlumdur. Mədəni bitkilər yetişdirdikdə, sənaye
tikintilərində, hava, dəniz və dəmir yol nəqliyyatından istifadə etdikdə daim iqlimin
xüsusiyyətini nəzərə almaq lazım gəlir. Müasir iqlimşünaslığın əsasını A.İ. Voyeykov
qoymuşdur. Ondan başqa A.A. Kaminski, P.İ. Brounov, S.P. Xromov, B.P. Alisov və
başqaları MDB-nin iqliminin tətqiqində böyük rol oynamışlar.

İqlim əmələgətirən amillər
Coğrafi mövqe və onun elementi məhəlli enlik- bu amil günəş radiasiyasının daxil
olmasına bilavasitə təsir göstərir. MDB-də ən çox günəş radiasiyası Zaqafqaziya və
Orta Asiyanın cənubuna düşür. Buradan şimala doğru getdikcə radiasiyanın kəmiyyəti
azalır. Yayda MDB-də radiasiya balansı hər yerdə müsbət olur. Qışda isə Orta
Asiyanın cənubu və Zaqafqaziyanı çıxmaq şərtilə digər ərazilərdə radiasiya balansı
mənfi olur.

Atmosferin hərəkət mərkəzlərinə və hakim küləklərə görə MDB-nin
tutduğu mövqe.
Qışda Avrasiya materiki bərk soyuqlaşdığından Monqolustan üzərində sabit yüksək
atmosfer təzyiqi yaranır. Bu təzyiq sahəsi Monqolustandan bütün Şərqi Sibirə
yayılaraq Şərqi Sibir antisiklonu əmələ gətirir. Qışda Şərqi Sibirdə müşahidə edilən
aydın və sakit hava (sərt, şaxtalı) bu antisiklonun yaranması ilə əlaqədardır. Bu
antisiklon ilə yanaşı Monqolustan təzyiq sahəsindən qərb istiqamətində uzanan 2-ci
yüksək atmosfer dili yaranır. Yüksək atmosfer təzyiqi zolağı Qazaxıstan ərazisini və
Rusiya düzənliyinin cənubunu əhatə edir, onun oxu təxminən Uralsk-Saratov-XarkovKişinyov xətti üzrə gedir. Qışda bütün materik boyu atmosferin yüksək təzyiq zolağı
keçir. Onun yalını A.İ. Voyeykov materikin böyük oxu adlandırmışdır. (Voyeykov
oxu)
Voyeykov oxu materikdə mühim külək ayırıcısıdır. Ondan şimala doğru rütubətli və
nisbətən isti qərb və cənub-qərb küləkləri, cənuba doğru isə quru və soyuq şimal-şərq
və şərq küləkləri əsir.
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Yayda Monqolustanda yüksək təzyiq yox olur. Bərk qızmış materikin üstündə alçaq
atmosfer təzyiqi yaranır. Onun mərkəzi Orta Asiyadan cənubda (İran, Hindistanın
şimal-qərbi) yerləşir. MDB ərazisinin çox hissəsində il boyu qərb küləkləri üstündür.
Hava kütlələri. MDB ərazisində hava kütlələrinin 3 coğrafi tipi yayılmışdır: Arktik
hava kütlələri, mülayim enliklərin hava kütlələri və tropik hava kütlələri. Mülayim
hava kütlələri 2 yerə bölünür: dəniz və kontinental. Kontinental hava kütlələri materik
üzərində əmələ gəlir, buna görə də quruluğu, yayda yüksək, qışda alçaq temperaturu
ilə fərqlənir. Mülayim enliklərin dəniz havası MDB-ə Şimali Atlantika rayonlarından
gəlir.
Arktik hava kütlələri-Arktikanın buz sahəsi üzərində yaranır. Alçaq temperaturu,
rütubətliliyin azlığı və s. xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. MDB-nin cənub hissəsində isə
tropik hava kütlələri hakimdir. Yayda tropik havanın əmələ gəldiyi sahələr Orta
Asiya, Qazaxıstan, Şimali Qafqaz və Rusiya düzənliyinin cənub hissəsidir.
Relyef iqlim əmələgətirən amillərdəndir. MDB-nin qərbi və şimalında hündür sıra
dağların olması, Atlantik və Arktika havalarının ölkənin daxili rayonlarına
yayılmasını asanlaşdırır, əksinə, şərqdə dağ silsilələri Sakit okean dənizlərinin Uzaq
Şərq və Şərqi Sibirin iqliminə təsirini əhəmiyyətli dərəcədə zəifləşdirir.
Bitki örtüyü xüsusilə meşələr iqliminin yaranmasına əhəmiyyətli təsir göstərir.
Bitki örtüyü transpirasiyanın hesabına rütubət mübadiləsini gücləndirir, havanın
rütubətini artırır, temperaturun tərəddüdü nisbətən azalır. Meşə-çöl və çöl zonalarında
adaşəkilli meşələrin əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür. Onlar tarlalarda qarı saxlayır,
quru küləklərin gücünü zəiflədir, səthin (relyefin) kələ-kötürlüyünü və düşən atmosfer
çöküntülərinin miqdarını müəyyənləşdirərək artırır.

MDB-də temperaturun paylanması
Qışda MDB-də mənfi temperatur müşahidə edilir. Yalnız Krımın cənub sahilində,
Zaqafqaziyada və Orta Asiyanın ucqar cənubunda yanvarın orta temperaturu 0˚ S-dən
yuxarı olur. Yanvarda Murmansk sahili, Kaluqa, Volqoqrad və Qızıl-Orda eyni
temperatura malikdir. (-10˚S)
Şərqi və şimal-şərqi Sibirdə yanvar izotermləri 35° S və -40° S qapalı əyrilər əmələ
gətirir. Alçaq temperatur xüsusilə Verxoyonskda və Oymyakonda müşahidə olunur.
Bu məntəqələrdə yanvarın orta temperaturu -50° S-ə düşür, mütləq minimum
temperatur isə Oymyakonda olur. (-70° S)
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Yayda dağlar istisna olmaqla, MDB-nin bütün daxili ərazisində temperatur
müsbətdir. Yayda ən soyuq yer iyulda orta temperaturun 0° S-ə yaxın olduğu Arktika
adalarıdır. Ən isti rayon Orta Asiyanın cənubudur, burada iyulun orta temperaturu 32°
S-dən çoxdur. MDB-də ən yüksək mütləq maksimum 50° S-ə çatır.

Yağıntıların paylanması.
Bir qayda olaraq dağlara, düzənliklərə nisbətən daha çox yağıntı düşür. Hətta Orta
Asiya, Tyan-Şanda yağıntının illik miqdarı bəzi yerlərdə 2000 mm-ə çatır.
Düzənliklərdə yağıntının miqdarı ortadır. Onun illik miqdarı Rusiya düzənliyinin
qərbində 600 mm-dən Şərqi Sibirdə 200 mm-ə qədər azalır. Bu yağıntı əsasən
Atlantik mənşəlidir.
MDB-nin ən quraq rayonu il boyu 100-200 mm və daha az yağıntı düşən ərazi Orta
Asiyanın düzənlik hissəsi və Cənubi Qazaxıstandır.
Demək olar ki, MDB-nin bütün ərazisində ən çox yağıntı ilin isti yarısında düşür, bu
isə havanın yüksək rütubət saxlama və siklon fəaliyyətinin fəallığı ilə səciyyələnir.
Krımın cənub sahilində Novorossiyskdən Tuapseyə qədər Qafqazın Qara dəniz
sahilində ən çox yağıntı qış mövsümündə düşür. Bu 2 rayonda qışda yağıntının
çoxluğu cənub (qütb cəbhəsi) siklonları ilə əlaqədardır, eyni zamanda yayda burada
isti və quru havalar da müşahidə olunur.

İqlim qurşaqları və iqlim tipləri
MDB ərazisi 4 iqlim qurşağında: arktika, subarktika, mülayim və subtropik
qurşaqlarda yerləşir.
Arktika və subarktika qurşaqları. Şimal Buzlu okeanının adalarını və materikin
tundra və meşə-tundra ilə örtülü olan sahil boyunu əhatə edir. Arktika qurşağında il
boyu soyuq Arktika havası hökm sürür. Subarktika qurşağında yayda mülayim
enliklərin havası böyük rol oynamağa başlayır. Şimaldan cənuba doğru hərəkət
etdikcə 3 iqlim: soyuq Arktika səhrası, tundra və meşə-tundra tipləri növbələşir.
Soyuq Arktika səhra tipi- 0-a yaxın radiasiya balansı, iyulun orta temperaturu 4˚ Sdən aşağı olan soyuq yay, güclü külək, yüksək buludluluq, yağıntının çox hissəsinin
qar halında düşməsi, qırov, sırsıra və s. ilə xarakterizə olunur.
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Tundra iqlim tipi isti yayı ilə fərqlənir. İyulun orta temperaturu 4° S ilə 10-11° S
arasında tərəddüd edir. Burada yüksək buludluq, güclü küləklər və havanın yüksək
nisbi rütubətliyi müşahidə edilir. İl ərzində yağıntının az (200-350 mm) düşməsinə
baxmayaraq, tundra buxarlanmanın azlığı nəticəsində izafi rütubətliyə məruz qalır.
Tundranın materik hissəsində küləklər musson xarakterlidir.
Meşə-tundra iqlimində iyulun orta temperaturu 11-14° S-ə qalxır. Murmansk
rayonunda, Salexard və Dudinkada 20 gün ərzində orta sutkalıq temperaturu 15 ° Sdən yüksək olan meteoroloji yay müşahidə etmək olar. Yağıntının illik miqdarının
(200-400 mm) buxarlanmadan artıqlığı meşə-tundra landşaftlarının izafi
nəmlənməsinə səbəb olur.
Mülayim qurşaqda mülayim enliklərin havası üstünlük təşkil edir. Mülayim qurşaq
daxilində tayqa, qarışıq meşələr, Uzaq Şərqin musson qarışıq meşələri, meşə-çöl, çöl,
yarımsəhra, səhra iqlim tipləri ayrılır.
Tayqanın iqlimi mülayim qurşağın bütün şimalını və cənub yarısının bir qismini
əhatə edir. Xarakter əlamətləri: yayın sərin keçməsi (iyulun orta temperaturu 19˚ Sdən aşağıdır), yağıntının miqdarının orta həddə (600-300 mm) olması, sabit qar
örtüyü, yüksək buludluluq, qərbdə qış, şərqdə isə yay maksimumlarının olmasıdır.
Qarışıq meşələr iqlimi Rusiya düzənliyində, tayqa zonasından cənub qərbdə
yayılmışdır. Burada yay nisbətən sərin, qış yumşaqdır. Qışda yağıntının miqdarının
çoxluğuna baxmayaraq qar örtüyü qalın olmur. Yağıntının illik miqdarı tayqaya
nisbətən çoxdur, yəni 600-700 mm-dir.
Uzaq Şərqin qarışıq meşələrinin musson iqlimi bir qədər Rusiya düzənliyinin
qarışıq meşələr iqliminə oxşayır. Burada da mülayim enliklərin dəniz havası böyük
rol oynayır. Lakin dəniz havasının iştirakı ilin isti dövrü ilə məhdudlaşır. Qışda
materikdən qərb küləkləri əsir. Buna görə də qış soyuq, az qarlı keçir, havanın nisbi
rütubətliyi yüksək olur. Yayda Sakit okean dənizləri tərəfdən cənub-şərq küləkləri
əsir, mövsümün 2-ci yarısı yağıntı çox, nisbi rütubətlik yüksək olur. Yağıntının illik
miqdarının 85-95 % -i ilin isti dövründə düşür, leysan xarakterli olur. Belə yağışlar
Primorye və Priamuryedə daha tez-tez yağır.
Meşə-çöl iqlim tipində havanın yay temperaturu xeyli artır. (iyulun orta temperaturu
19-21° S) və yağıntının illik miqdarı tayqa və qarışıq meşələrə nisbətən bir qədər
azalır. Mühim cəhəti nəmişliyin sabit olmasıdır. Burada nəmişli illər quraqlıq illərlə
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növbələşir. Yay yağıntıları burada sutkalıq maksimumu 100 mm və daha çox
(Ukraynanın qərbində 200 mm-ə qədər) olan qısa müddətli leysan şəklində düşür.
Çöl iqlim tipində quraqlıq və nəmişliyin qeyri-sabitliyi meşə-çöldə olduğundan
daha kəskin şəkil alır. Yay günəşli və istidir. İyulun orta temperaturu 21-23° S-dir.
Yağıntının illik miqdarı azalıb 300 mm-ə qədər düşür, bu isə buxarlanmanın
kəmiyyətindən 2, bəzən 3 dəfə az olur. Çöllərdə hər 2-3 ildən bir quraqlıq olur. Yay
yağıntıları qısa müddətli leysan yağışlar şəklində düşür. Qar örtüyü nazik olur.
Ukrayna istisna olmaqla çöllərdə qışda temperatur aşağı və qar örtüyü nazik
olduğundan torpaq donur.
Yarımsəhra iqlim tipi Qazaxıstanın orta zolağı və aşağı Volqaboyu üçün
xarakterikdir. Bu quru, kəskin kontinental iqlimdir. İyulun orta temperaturu 23-25° Sdir. İyulun orta temperaturu 23-25° S, yanvarda orta temperatur -10-15° S olan soyuq
qış olur. Yağıntının illik miqdarı 200-300 mm-dir. İlin keçid mövsümləri yaz və payız
qısa olur.
Səhra iqlim tipi üçün çox quraqlıq və kontinentallıq səciyyəvidir. Yay səhralarda
uzun, günəşli və qızmar olur. İyulun orta temperaturu 25-29° S olur. Nisbi rütubətlik
aşağı, səma buludsuz, bitki örtüyü yox dərəcəsindədir. Günəşli saatların miqdarına
görə Orta Asiya səhraları fərqlənir. Səhralarda yağıntı il ərzində 100-200 mm, bəzən
də 100 mm-dən az olur.
Subtropik qurşaq özünün şimal ucqarı ilə MDB-ə daxil olur. Onun üçün yayda
tropik, qışda isə mülayim enliklərin havası xarakterikdir. MDB subtropiklərində 3
müxtəlif iqlim tipi: Aralıq dənizi, rütubətli iqlim və quru subtroik iqlim ayrılır.
Aralıq dənizi iqlimi- Krımın cənub sahilində və Novorossiyskdən Tuapseyə qədər
Qafqazın Qara dəniz sahili boyunda yayılmışdır. Günəşli saatların miqdarı çox, yay
isti və qurudur. Yaltada iyulun orta temperaturu 24.1° S-dir. Krımın cənub sahilində
ilin ən yaxşı fəsli payızdır. O isti və günəşlidir.
Krımın cənub sahilinin və Novorossiyskdən Tuapseyə qədər Qafqazın Qara dəniz
sahilinin iqlimi tipik Aralıq dənizi iqlimi deyildir. Çünki tipik Aralıq dənizi
ölkələrində qış xeyli isti, yay isə demək olar ki yağıntısız keçir.
Rütubətli subtropiklərin iqlimi Zaqafqaziyada Kolxida və Lənkəran ovalıqlarına
məxsusdur. Burada yay isti, qış mülayim keçir. Yağıntıların miqdarı çox, havanın
nisbi rütubətliyi isə yüksəkdir.
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Lənkaranın iqlimi Kolxidanın iqlimindən fərqli olaraq, rütubətli subtropiklər
iqliminin daha kontinental bir variantıdır. Lənkaranda yay daha isti, qış isə sərindir.
(Lənkaranda ən isti ayın orta temperaturu 25.5° S, Batumidə 22.9° S, ən soyuq ayın
temperaturu 3° S və 6.8° S-dir). Lənkəranda illik yağıntıların miqdarı 1124 mm,
Batumidə, Qafqazın Qara dəniz sahili boyunda 2465 mm-dir.
Quru subtropiklərin iqlimi- Şərqi Zaqafqaziyada Kür-Araz ovalığı və Orta Asiyanın
ucqar cənub sahəsi üçün səciyyəvidir. Bu, quru yarımsəhra (Kür-Araz ovalığı) və çox
isti (Türkmənistanın cənubunda iyulun orta temperaturu 30-32° S-dir) kəskin
kontinental quru səhra iqlimidir. Mülayim qurşağın yarımsəhra və səhralarından fərqli
olaraq, quru subtropim qışı istidir.
Dağ iqlimləri. Dağlara qalxdıqca hava seyrəkləşir, şəffaflıq artır, su buxarının
miqdarı azalır. Buna görə də yüksəyə qalxdıqca düz günəş radiasiyası çoxalır,
xüsusən göy, bənövşəyi və ultra-bənövşəyi şüaların rolu güclənir.
Dağlarda yamacların baxarlığının iqlim əmələgətirmə əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Burada temperatur inversiyası geniş yayılmış hadisədir.
Dağ-dərə küləkləri və fyonlar dağlarla sıx surətdə əlaqədardır. Fyonlar dağlardan
onun ətəklərinə doğru əsir və quru küləklər kimi çox isti olur. Onlar Orta Asiyada və
Zaqafqaziyada xüsusən geniş yayılmışdır.
Dağlarda qar xəttinin hündürlüyü bir çox amillərdən: coğrafi enlikdən, yağıntının
miqdarından, yamacların baxarlığından və s.dən asılıdır. Mərkəzi Arktikada o okean
səviyyəsinə yaxın, Pamirdə isə 5000 mm-dən yüksəkdə yerləşir.

behruzmelikov.com

MDB-nin daxili suları
A.İ. Voyeykova görə çaylara iqlimin məhsulu kimi baxmaq olar. Bu fikri eyni
dərəcədə daxili suların bütün digər növlərinə: göllərə, yeraltı sulara və bataqlıqlara da
aid etmək olar.
Çaylar. MDB-də ümumi uzunluğu 9647864 km-ə bərabər olan 2963398 çay vardır.
Bu rəqəmlər əsasən uzunluğu 25 km-ə qədər olan xırda çaylar hesablanır. Uzunluğu
500 km-dən çox olan iri çayların sayı 260-dır.
MDB ərazisinin yarıdan çoxu Şimal Buzlu okeanına tökülən çayların hövzələrinə
aiddir. Buraya MDB-nin Sibirdən və Rusiya düzənliyindən şimala axan ən böyük
çayları daxildir. Sakit və Atlantik okeanına tökülən çayların hövzələri MDB ərazisinin
¼ hissəsindən də azını təşkil edir. Ərazinin qalan ¼ hissəsi dünya okeanına axarı
olmayan daxili qapalı sahədən ibarətdir. Bu sahəyə Avropanın ən böyük çayı Volqa
daxildir. Çaylarda axın MDB-nin şimalında cənubuna nisbətən böyükdür.
MDB ərazisində çaylardan ən uzunu Lena çayıdır. (4400 km) Hövzəsinin sahəsinə
görə ən böyüyü Ob çayıdır. (2990000 km²) Ən bolsulu çay Yeniseydir. Orta illik su
sərfi 19800 m³/san-dir.
MDB çayları relyefdən asılı olaraq 2 əsas tipə- düzənlik və dağ çaylarına bölünür.
Düzənlik çayları geniş vadilərlə axır, sakit axdığından gəmiçilik üçün əlverişlidir.
Lakin hidroenerji ehtiyatına görə o qədər də zəngin deyildir. Dağ çayları açdıqları dar
dərələrlə sürətlə axır: onların uzununa profilləri astana və şəlalələrlə
mürəkkəbləşmişdir. Dağ çayları gəmiçilik üçün az əlverişlidir, lakin çox böyük su
enerjisi vardır.
Dağlarda çayların bulanıqlığı yüksəkdir, asan yuyulan süxurlu yerlərdə çox böyük
kəmiyyətə çatır. Böyük Qafqazın şərqində və Vaxş (Pamir) hövzəsində suyun
bulanıqlığı 2500-4000 q/m³-ə çatır.
MDB çaylarının əksəriyyəti üçün xarakterik cəhət onların mövsümü buz
bağlamasıdır. Ölkənin şimal və şimal-şərqinin çayları ilin çox hissəsində buzla örtülü
olur, buna görə də onların təsərrüfat əhəmiyyəti azalır, çünki həmin müddət ərzində
naviqasiya üçün yaramır.
MDB ərazisindəki çayların əsas iqlim tipləri aşağıdakılardır:
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Başlıca olaraq yaz daşqınları və qar suları ilə qidalanan çaylar. Bu tip çaylar əsasən
Rusiya düzənliyində və Qərbi Sibirdədir. Qar örtüyünün tez əriməsi nəticəsində baş
verən yaz daşqınları bu tip üçün xarakterikdir. Buna görə də çaylarda illik axının əsas
hissəsi yaza düşür.
Yayda gursulu olub, buzlaqlardan qidalanan çaylar. Tyan-Şan, Pamir, Mərkəzi
Qafqaz, daimi qar örtüyü və buzlaqlar olan bəzi başqa dağlıq rayonlar üçün
səciyyəvidir. Bu çaylar ilin isti dövründən nisbətən gursulu olmaları ilə fərqlənirlər.
Yay temperaturu yüksək olduqca daimi qarların və buzlaqların əriməsi də sürətlə
gedir. Bu tip çaylar təsərrüfatda istifadə etmək üçün əlverişli rejimə malikdir.
Çaylarda su sərfinin ən yüksək dövrü suvarma və başqa təsərrüfat məqsədləri üçün
suya böyük ehtiyac olduğu dövrlə bir vaxta düşür.
Musson iqlimi rayonlarının yayda yüksək sululuğa malik çayları. Amur hövzəsində
və musson iqlimi olan bəzi başqa yerlərdə yayılmışdır. Qar örtüyü qalın olmadığından
bu tipli çaylarda yaz daşqınları qısa müddətli olur və ya heç daşqın olmur. Çaylarda
suyun ən yüksək sərfi yayın 2-ci yarısında musson yağışları dövrü ilə eyni vaxta
düşür. Burada leysan yağışları nəticəsində baş verən daşqınlar adi haldır.
Daimi donuşluq rayonlarının yazda gursulu və yayda daşqınlı çayları. Sibirin şimalşərqində, torpağın daim donmuş qaldığı rayonlarda qış gəldikdə yeraltı sular da daxil
olmaqla, çayların bütün qidalanma mənbələri kəsilir. Daimi donuşluq olan rayonlarda
azsulu çaylar (Anabar, Yana, İndigirka və s.) güclü şaxtalarda dibinə qədər donur.
MDB-nin cənub-qərb ucqarlarının daşqın rejimli çayları. Karpat dağlarında, dağlıq
Krımda, Zaqafqaziyada və qismən də Şimali Qafqazdadır. Bu çaylar gursulu olmur.
Onların qidalanmasında yağış böyük rol oynayır. Tez-tez leysan şəklində düşən gur
yağışlar bu çaylarda güclü, lakin qısamüddətli daşqınlara səbəb olur. Qış isti keçdikdə
daşqınlar ilin soyuq yarısında da müşahidə olunur.
Göllər. MDB-nin gölləri də çayları kimi çoxdur. Göllərin sayı 2854166-dır.
Əksəriyyətinin sahəsi 1 km²-dən kiçikdir. İri göllər azdır. Sahəsi 100 km²-dən artıq
olan cəmi 160 göl var. Dünyanın sahəsi 10 min km²-dən çox olan 18 ən böyük
gölündən 4-ü MDB-dədir. Dünyanın ən dərin gölü olan Baykal da MDB-dədir. Onun
dərinliyi 1620 m-dir. Lakin göllərin ərazi üzrə paylanması heç də bərabər deyildir.
Kareliyada göllər qurunun 12-13 %-ni, Mərkəzi Yakut düzənliyində hətta 25 %-ni
tutur. Rusiya düzənliyinin meşə-çölündə isə demək olar ki göl yoxdur.
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MDB göllərinin mənşəyi çox müxtəlifdir. Dağlarda, az-az hallarda isə düzənliklərdə
göllər tektonik mənşəli çökəkliklərdə yerləşir. Bunların əksəriyyəti çox dərin olması
ilə fərqlənir. Baykal və İssikkul onlara klassik misaldır. MDB-nin bəzi dağlıq
rayonlarında vulkanik göllər, yəni sönmüş vulkanların kraterlərində su dolması
nəticəsində yaranan göllərə də (Kamçatkada Kronotsk, Kuril və s. göllər) təsadüf
olunur.
Qarışıq mənşəli buzlaq-tektonik göllər də çox yayılmışdır. Onların çökəkləri
tektonik səbəbdən əmələ gəlmiş, sonra isə buzlaq vasitəsilə dərinləşmişdir. Kola
yarımadasının və Kareliyanın çoxsaylı gölləri belə göllərdir.
Moren göllərinin əmələ gəlməsi də buzlaqlarla bağlıdır. Bunlar buzlaqların
akkumlyasiya fəaliyyəti nəticəsində moren təpələri və tirələri arasındakı çökəkliklərdə
yaranır. Sonuncu buzlağın akkumlyasiya rayonlarında (Rusiya düzənliyinin şimalqərbi və şimalı) sahil xətləri girintili-çıxıntılı, içərisində “üzən” alçaq adaları olan
sahəcə kiçik və dayaz yüzlərlə və minlərlə göl səpələnmişdir.
Gözəl mənzərəyə malik kar gölləri mənşəyinə görə relyefin dağ buzlaq formaları ilə
bağlıdır. Belə göllər MDB-nin bütün yüksək dağlıq rayonları üçün bu və ya digər
dərəcədə xarakterikdir. Qafqazda onlara Teberdanın yuxarılarında və Kluxor
aşırımında (Babuk, Muruc, Kluxor gölləri) rast gəlinir.
Karst rayonlarında uçqun və digər karst göllərinə rast gəlinir. Bəzən kiçik sahə tutan
belə göllərin dərinliyi xeyli böyük olur. Karst göllərinin suyu cod və şəffafdır.
Öz mənşəyinə görə suffozion-çökmə gölləri karst göllərinə oxşayır. Onlar Qərbi
Sibirin çöl və meşə-çöllərində çoxdur. Onlar yastı dibli, içi su ilə dolu çöl
“nəlbəki”ləridir. Dərinliyi 2-3 m-dən artıq olmur.
Sibirin şimalında daimi donuşluq və qazıntı buzları geniş yayılmış yerlərdə
termokarst gölləri əmələ gəlir. Onlar uçqun mənşəlidir. Lakin bu uçqunlar süxurların
suda həll olması nəticəsində əmələ gəlməyib, daimi donuşluq və qazıntı buzlarının
əriməsindən yaranır. Çay dərələrində-subasarlarda və qismən də alçaq terraslarda
subasar gölləri səpələnmişdir. Onlar çayın köhnə yatağında, qamış, cil basmış ensiz və
uzun axmazlardan ibarətdir.
Qara dəniz, Azov dənizi və başqa dənizlərin ovalıq sahələrində liman gölləri
yayılmışdır. Onlar çay və dənizin qarşılıqlı təsirinin məhsuludur. Əvvəl dəniz çayın
mənsəbini basır, çay isə qum dili yaradıb limanı dənizdən ayırır. Susuz və dayaz olan
liman göllərinin sahil xətlərində su basmış çay dərələrinin əyriliyi əks olunur.
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Dağlarda uçqun nəticəsində əmələ gələn uçqun və ya bənd gölləri ayrıca qrup təşkil
edir. Uçqun bəzən dağ çayının ensiz dərəsini doldurub hündür, möhkəm bənd yaradır
və bu bənddən yuxarıda, çayın dərəsində göl əmələ gəlir.
Pamirdəki Sarez gölü uçqun gölünə ən yaxşı misaldır. 1911-ci ildə nəhəng uçqun
Bartanqın qolu Murqab çayının dərəsini bənd kimi tutdu. Bənddən yuxarıda
dərinliyinə və sahil xəttinə görə tektonik mənşəli gölü xatırladan böyük bir su hovuzu
əmələ gəldi. Sarez gölünün uzunluğu 61 km, maksimal dərinliyi 505 m-dir.
Bir qayda olaraq MDB-nin şimalındakı bütün iri göllər axarlıdır. Bundan başqa,
Kareliya və Kola yarımadası kimi rayonlarda xüsusi göl çayları tipli çaylar vardır.
Bunlar göllərdən başlanır, göllərin içərisindən axıb keçir və bəzən göllərdə də öz
yolunu qurtarır. Bu hal şimalın rütubətli iqlimi və onun göl-çay şəbəkəsinin geoloji
cəhətdən cavan olması ilə izah olunur.
Cənub rayonlarının axarsız gölləri buxarlanmanın və şorlanma mənbəyinin çoxluğu
üzündən tez şorlaşır. Duzunun miqdarına görə onlar duzlu və şoran göllərə ayrılırlar.
Duzlu göllərin yayıldığı sahələr MDB-nin çöl, yarımsəhra və səhra rayonlarını əhatə
edir. Onlarda suyun şorluğu 35 ‰-dən çoxdur. Bir sıra göllərdə isə su doymuş məhlul
halına keçir və gölün dibinə duz çökür. Bu cəhətdən Xəzərsahili ovalıqdakı
Baskunçak gölü dünyada məşhurdur. O yayda ağappaq xörək duzu layı ilə örtülür.
Duzunun kimyəvi tərkibindən asılı olaraq MDB-nin şor gölləri: karbonatlı (sodalı),
sulfatlı (acı-duzlu) və xlorlu (duzlu) göllərə bölünür. Karbonatlı göllərə başlıca olaraq
MDB-nin Asiya hissəsində, duzlu göllərin şimal sərhədi boyunda təsadüf olunur. Bu
göllər içərisində Kulunda çölündəki özü-özünə soda çökdürən göllər məşhurdur.
MDB göllərində suyun temperaturu tərəddüdlüdür. Yayda kiçik göllərdə su qızır,
dərin göllərdə isə temperatur dərinə getdikcə dib qatında 4°S-ə çatır. Qışda göllər
buzla örtülür, dərinlik artdıqca temperatur da artır.
Qrunt suları. Yeraltı suların üst qatı olan qrunt suları landşaftın mühim
kompanentidir. P.V.Ototski, V.S.İlin, O.K.Lange, Q.N.Kamenski, B.L.Liçkov öz
əsərlərində göstərmişlər ki, qrunt suları özünün yerləşməsində enlik zonallığı
qanununa tabedir. Yəni şimaldan cənuba getdikcə qrunt sularının yerləşmə dərinliyi
artır, üzvi birləşmələr yox olur, minerallaşma artır, həm də duzluluğun xarakteri
dəyişir. Belə ki, şimalın ultraşirin suları əvvəlcə hidrokarbonatlı və sulfatlı, cənubda
isə xlorlu sularla əvəz olunur.
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Q.N.Kamenski MDB-də tundradan başlayaraq şimal çöllərinə qədər olan böyük bir
hissəsinin qrunt sularını qələviləşmiş qrunt suları vilayətinə daxil edir. Burada çoxlu
sayda bulaq və çeşmələrə (qaynamalara) təsadüf olunur.
Q.N.Kamenskiyə görə, quru çöllərdə, yarımsəhra və səhralarda yüksək
minerallaşması ilə səciyyələnən kontinental şorlaşmanın qrunt suları formalaşmışdır.
Burada yeraltı axın çox zəifdir, qaynamaların (bulaqların) sayı azdır. Gilli səhralar
xüsusi susuzluqla fərqlənirlər. Belə səhralarda qrunt suları çox dərində yerləşir və acışor dadırlar. Qumlu səhralarda su nisbətən çoxdur. Qrunt suları qumlarda yer səthinə
yaxın yerləşir və az minerallaşmış olur.
Daimi (çoxillik) donuşluq. Daimi donuşluq- dağ süxurlarının uzun müddət (1 neçə
ildən minlərlə ilə qədər) 0° S-dən aşağı temperaturdakı soyumuş vəziyyətini əks
etdirir.
MDB-də daimi donuşluq sahəsi çox böyük olub, 11.1 milyon km²-ə bərabərdir
(49.7%). Onun yayıldığı əsas vilayət Şərqi sibirdir. Başdan-başa daimi donuşluğun
cənub sərhədi Yamal və Qdansk yarımadasının şimalından keçir. Yeniseydən
Dudinkaya çatır, buradan qütb dairəsinə enir, Vilyuyun mənsəbindən aşağıda Lenanı
kəsir. Kolımanın yuxarılarından Anadır körfəzinin sahillərinə doğru gedir. Tala-tala
yayılmış daimi donuşluq sahələri daha geniş əraziləri əhatə edir. O, Rusiya düzənliyi
tundrasını, Qərbi Sibir ovalığının şimalını, Primoryenin cənub hissəsindən başqa
Uzaq Şərqi və qismən Priamuryeni, habelə Kamçatkanın cənubunu, Saxalindən başqa
bütün Şərqi Sibir və Uzaq Şərqi əhatə edir. Bundan başqa çoxillik donuşluq Altayda,
Orta Asiyada və Böyük Qafqazda da vardır.
Vilyuy hövzəsində daimi don qatının qalınlığı 1500 m-ə çatır. Kola yarımadasında
isə 25 m-dən azdır. Lakin Bolşezemelskaya tundrasının şimal-şərqində artaraq 100200 m-ə çatır. Orta Sibirin cənub-qərbində, Zabaykalyenin cənubunda, Oxot dənizi
sahillərində və Kamçatkada çoxillik donuşluq qatının qalınlığı 100 m-dən azdır.
Daimi donuşluq rayonlarının qrunt suları donuşluqüstü, donuşluqarası və
donuşluqaltı olmaqla 3 tipə bölünür. Donuşluqüstü sular qışda tamamilə və ya qismən
donur, əksər hallarda təzyiq nəticəsində üzə çıxıb buz sırsıraları əmələ gətirir.
MDB-nin şimal-şərqində həcmi 25 mlrd m³ olan 4000 sırsıra qeydə alınmışdır.
Yakut dilində bunlara “tarınlar” deyilir. Sırsıra ilə yanaşı daimi donuşluq zonasında
buz təpəliyi geniş yayılmışdır.
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MDB-nin bataqlıqları. Ümumi bataqlıq və bataqlaşmış torpaq sahəsi MDB
ərazisinin onda birindən də az (9.5%) hissəsini tutur. Belə sahələr MDB-nin şimal
yarısında-yağıntının buxarlanmadan üstün olduğu meşə zonasında və tundrada
yerləşir. Orta və Şimali Koreliyanın 40-50%-i bataqlıqlardır. Qərbi Sibir tayqasında
bataqlıq bəzi yerlərdə (Vasyuqanye) 70%-ə çatır. Polesye və Meşşora tipli
bataqlıqlaşmış ovalıqlar bataqlıqlardan tamam məhrum olan parçalanmış
çökəkliklərlə növbələşir.
Meşə-çöl zonasında ərazinin bataqlaşması kəskin surətdə azalır. Dağlıq rayonlarda
bataqlıqlar az sahə tutur. Qafqazda Kolxida istisnadır.
Qidalanma üsulu və bitkilərin xarakterindən asılı olaraq bataqlıqlar 3 tipə bölünür:
aşağı, yuxarı və keçid. Aşağı (evtrof) bataqlıqlar toplanma və qrunt suları ilə
qidalanır, mineral duzlarla nisbətən zəngindir, bitki örtüyü yaşıl mamırlardan,
müxtəlif bataqlıq otlarından, qara qızılağac və tozağaclarından ibarətdir. Yuxarı
(oliqotraf) bataqlıqlar yağıntılardan qidalanır, mineral duzları azdır. Bitki örtüyündə
başlıca olaraq sfaqnum mamırları üstünlük təşkil edir. Keçid (mezotrof) bataqlıqlar
qidalanma xüsusiyyətinə və bitki örtüyünün xarakterinə görə aşağı və yuxarı
bataqlıqlar arasında aralıq mövqe tutur.
MDB-də şimalda bataqlığın hər 3 tipi vardırsa, cənubda ancaq aşağı (düzənlik)
bataqlıqlara rast gəlinir.
Meşə zonasının bataqlıqları torfla çox zəngindir. Dünya torf ehtiyatının 60 %-dən
çoxu MDB-nin payına düşür.
Müasir buzlaşma. Müasir buzlaqlar MDB ərazisinin çox da böyük olmayan (78 min
km²-ə yaxın) sahəsini tutur. Lakin onun təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Müasir buzlaqlarda şirin su ehtiyatı vardır və onlar arid rayonların
çaylarının mühim qida mənbəyini təşkil edir.
Müasir buzlaşmanın 56.970 km²-i Arktikayanı sektordakı adaların payına düşür.
Arktika buzlaqlarının qidalanma sərhədi alçaqda, 200-700 m yüksəklikdə yerləşir.
Burada bütöv buzlaq örtüyü qalxan və gümbəz formalı buzlaq sipərlərindən ibarətdir.
Ən böyük buzlaq sipərindən biri Novaya Zemlyanın Şimal adasındadır. Onun
uzunluğu 340 km-ə, eni isə 70 km-ə çatır. Buzlaq örtüyünün orta qalınlığı Frans-İosif
torpağında 100 m-lə, Novaya Zemlya adasında 300 m arasında tərəddüd edir. Bəzi
yerlərdə (Novaya Zemlya) alp tipli dərə və kar buzlaqlarına da rast gəlinir.
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Mülayim və cənub enliklərində dağ buzlaqları yayılmışdır. Onlar iqlim qar
sərhədindən nisbətən aşağıda formalaşmağa başlayırlar.
Buzlaqlar Orta Asiya dağlarında 16.7 min km²-dən artıq sahəni tutur. Pamirin
mərkəz və şərq rayonlarında qar sərhədi 5240 m yüksəkliyə qalxır. MDB-də ən
böyük, uzunluğu 77 km olan Fedçenko buzlağı məhz buradadır. Pamirin bütün
səthinin təxminən 1/9 hissəsi (800 km²-dən çoxu) buzlaq örütüyü altındadır. MDB-nin
Pamirdən sonra II dağ buzlaq rayonu Tyan-Şandır. Qafqazda da buzlaqlar nisbətən
çoxdur. Daha sonra Altay, Kamçatka, Şimal-Şərqi Sibirin dağları və başqa az
əhəmiyyətli buzlaq mərkəzləri gəlir.

behruzmelikov.com

MDB-nin torpaq, bitki örtüyü, heyvanlar aləmi.
Torpaq örtüyü.
Bir çox tədqiqatçılar torpaq örtüyünü haqlı olaraq landşaftın “məhsulu”
adlandırırlar. Doğrudan da landşaftın elə bir kompanenti yoxdur ki, torpağa öz təsirini
göstərməsin. Torpaqlar, bitkilər, dağ ana süxurları arasında və xüsusilə iqlimlə sıx
qarşılıqlı əlaqə vardır. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, genetik torpaqşünaslığın
banisi V.V. Dokuçayev eyni zamanda landşaft haqqında elmin də banisi idi. Torpaq
örtüyü üçün ən ümumi qanunauyğunluq düzənliklərdə enlik, dağlarda isə əyalətlilik
və hündürlük zonallığıdır.
Torpağın enlik zonallığı MDB-nin qərb yarısında özünü aydın göstərir. Yeniseydən
şərqə doğru dağlıq relyef torpağın enlik zonallığını tamamilə pozur.
Arktikanın yüksək enliklərində adaların ovalıq hissələrində öz kompleksliyi,
profilinin qısalığı, yüksək skeletliyi, qleyləşməsi ilə səciyyələnən arktika torpaqları
inkişaf etmişdir. Zəif qələviləşmiş, dəmirləşmiş, bəzən də şorlaşmış bu torpaqlar
daimi şaxta aşınması nəticəsində meydana gələn müxtəlif mənşəli poliqional
törəmələrlə növbələşir.
Cənuba doğru onlar əvvəlcə arktika, sonra isə qleyli tundra torpaqları (tipik və
podzollaşmış) ilə əvəz olunur. Qleyli tundra torpaqları qalın olmaması, humusun
azlığı, yüksək turşuluğu və qleyləşməsi ilə fərqlənir. Alçaq temperatur, qida
maddələrinin azlığı və mikrobioloji fəallığın zəifliyi bu torpağın yararlığını azaldır.
Podzol torpaqlar ən geniş yayılmış torpaq tipidir. Bu torpaqlar dağ-podzol torpaqları
ilə birlikdə MDB-nin 1/3-ni tutur. Podzol torpaqlar meşələrin altında rütubət
balansının müsbət (yağıntının buxarlanmadan çox) olduğu şəraitdə əmələ gəlir. Buna
görə də həmin torpaqlar üçün yuyulub aparılma proseslərinin şiddətli getməsi və
yuyulma qatlarının aydın görünməsi səciyyəvidir. Şimaldan cənuba doğru podzol
torpaqlar içərisində:
1.Şimalı tayqanın qleyli-podzol torpaqları
2.Orta tayqanın podzollaşmış torpaqları
3.Cənubi tayqa və iynəyarpaqlı meşələrin çimli-podzol torpaq yarımtipləri
fərqləndirilir.
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Podzol torpaqlar zonası bataqlıq, Şərqi Sibir isə tayqa donuşluq torpaqlarının geniş
yayılmış zonasıdır. Sonuncu üçün zəif podzollaşma, humusun açıq rəngliyi, krioegn
hadisəsinin olması, torpaq örtüyünün xırdaləkəli kompleksliyi səciyyəvidir.
Ucqar qərbdə (Zakarpatyedə, Tissaboyu allüvial ovalığında, Kalininqrad
vilayətində, Pribaltikada) və cənub-şərqdə (Orta Priamurye və Cənubi Priamurye)
rütubətli enliyarpaqlı və qismən də qarışıq meşələr altında çimli-podzol torpaqlar
zolağı qonur meşə torpağı ilə əvəz olunur. Zəif podzollaşmış kəltənvari-qozvari
struktura malikdir.
Boz-meşə torpaqları podzol torpaqlarla qara torpaqların qovuşduğu yerlərdə
yayılmışdır. Bu torpaqlar meşə-çölün yarpaqlı meşələri altında lyossvari qrıntılar
üzərində əmələ gəlir. Burada yuyulma zəifləyir.
Podzol meşə torpaqları açıq-boz və tünd-boz meşə torpaqlarına bölünür. Boz meşə
torpaqlarından cənubda Karpat dağlarından Altaya qədər geniş zolaq şəklində
qaratorpaqlar yerləşir. Altaydan şərqdə qaratorpaqlara Şərqi Zabaykalye də daxil
olmaqla adda-budda təsadüf olunur. Qaratorpaqlar humus və kül maddələri ilə
zəngindir, xeyli qalın qata malikdir, davamlı dənəvər quruluşu vardır. Qaratorpaqlar
açıq, otlu çöllərin torpaqlarıdır. Qaratorpaqlar MDB-də 1.9 milyon km² sahəni (8.6%)
tutur.
Quru çöllərin və yarımsəhraların zonal torpaqları ölkə ərazisinin 4.8%-ni tutan
şabalıdı torpaqlarıdır. Bu torpaqlar mənfi rütubət balansı və seyrək taxıllı-yovşanlı
bitki örtüyü şəraitində əmələ gəlir. Qaratorpaqlara nisbətən bu torpaqların humusu
azdır, torpaq qatı nazikdir və zonanın çox yerondə şorlaşmışdır. Şabalıdı torpaqlar
zonasında şorlaşma geniş yayılmışdır, bəzən şoranlıqlara da təsadüf olunur. Şabalıdı
torpaqlar tünd-şabalıdı, şabalıdı və açıq-şabalıdı növlərə ayrılır. Şimalda
qaratorpaqlarla sərhədlənən tünd-şabalıdı torpaqlar daha məhsuldardır.
Yarımsəhralardan səhralara keçərkən qonur, səhralarda isə boz-qonur və boz
torpaqlar başlanır. Bütün bu torpaqlar humusdan kasıbdır, çox hissəsi şorakətdir və
bunlar bəzi yerlərdə geniş şoranlıq massivləri ilə əvəz olunur. Səhra torpaqlarının
özünəməxsus tipi takırlardır. Onlar çökəkliklərin gilli torpaqları olub, rütubətli
vaxtlarda keçilməz palçığa, quraqlıq zamanı isə saxsı parçaları kimi bərk qabığa
çevrilir.
MDB-də cənub zonal torpaq tipi qırmızı torpaqlardır. Qırmızı torpaqlara az-çox
tipik şəkildə ancaq Kolxidada dağ yamaclarının aşağı hissəsində rast gəlinir. Qırmızı
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torpaqlar rütubətli subtropik meşələrin torpaqlarıdır. Onlar böyük qalınlığa malikdir,
tərkibində çoxlu dəmir oksidi və aliminium vardır. Qırmızı torpaqlar III dövrdən
indiyə qədər fasiləsiz inkişaf edən ən qədim MDB torpaqları sırasındadır.
Abxaziyada və Talışda rütubətli subtropik meşələrin başqa bir torpaq növünə sarıtorpaqlara rast gəlinir. Onlar qırmızı torpaqlardan daha açıq, sarımtıl rəngi və
nazik olması ilə seçilir.
Quru alçaqboylu, enliyarpaqlı meşələrin, seyrək meşələrin və kolluqların altındakı
tipik boz torpaqlarla yanaşı Orta Asiya dağları və Qafqazın ətəklərində qəhvəyi
torpaqlar geniş yayılmışdır. Qəhvəyi torpaqlar dağlarda daha rütubətli, hündürboylu
enliyarpaqlı meşələrin qonur, aşağıda, Şərqi Zaqafqaziya düzənliklərində isə öz
xassələrinə görə boz torpaqlara yaxın olan quru subtropik çöllərin boz-qəhvəyi və
tipik boz torpaqları ilə əvəz olunur.
Dağlarda torpaq örtüyü xüsusi hündürlük zonallığı qanununa tabedir. Dağların
hündürlüyü artdıqca bu özünü daha aydın göstərir. Lakin torpağın yüksəklik zonallığı
üçün təkcə dağların hündürlüyü deyil, coğrafi enlik də mühim əhəmiyyət kəsb edir.
Tundra zonasında dağlar nə qədər hündür olsa da, tundra və Arktika torpaqlarından
başqa heç bir torpaq tipinə rast gəlmək olmaz.
Torpaqların hündürlüyə görə zonallığı Qafqazda olduqca yaxşı əks olunmuşdur.
Əgər Kuban ovalığından Elbrusa doğru qalxsaq, ən azı 5 hündürlük torpaq zonasından
keçmək lazım gələcək. Kubanboyu düzənliklərin qələviləşmiş qaratorpaqlar zonası,
dağətəyi zolaqda podzollaşmış qaratorpaqlar zonası, dağətəyi zolaqda boz meşə
torpaqları zonası, dağ-podzollaşmış və və qismən enliyarpaqlı və küknar meşələrinin
altındakı qonur dağ-meşə torpaqları zonası, subalp və alp qurşaqlarının dağ-çəmən
torpaqları zonası. Dağ-qonur torpaqları Qafqazdan başqa Karpat dağlarında, Krımda
və Orta Asiyada da yayılmışdır.
Bitki örtüyü.
MDB-də 90-100 minə yaxın bitki növü vardır. Onun 35-40 min növü ali bitkilərin
payına düşür. Ən zəngin flora yosunlar (10 min növ), şibyələr (5 min növ) və xüsusilə
də göbələklərdir (35 min növ).
Botaniki-coğrafi cəhətdən bütün MDB ərazisi bir Qolarktik dominion (“bitki
hökmranlığı”) və 2 subdominionları- Arktogeya (meşə və tundra sahəsi) və Qədim
aralıq sahələr (çöl və səhralar) daxilində yerləşir.
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Enlik zonallığı.
Enlik zonallığı bitki tiplərinin şimalda Arktika səhralarından başlayaraq, cənubda
rütubətli subtropik meşələrə qədər qanunauyğun dəyişilməsindən ibarətdir.
Arktika səhraları. Onlar Arktikanın şimal ucqarında yayılmışdır. Şibyə, mamır,
yosun və biraz da çiçəkli bitki növündən ibarət Arktika səhrasının adda-budda yayılan
bitki örtüyü torpaq səthinin 50-60%-dən azını örtür.
Tundra. Bitki örtüyündə mamır, şibyə, xırda kolcuq və kolluqlar aparıcı rola
malikdir. Tundra bitkilərinin əksəriyyəti çoxillikdir və həmişəyaşıldır. Tundrada bitki
örtüyünün zənginliyi və mürəkkəbliyi şimaldan cənuba doğru getdikcə dəyişir.
Şimalda Arktika tundrası yerləşir. Burada seyrək şibyəli otlu-mamır və kolcuqlar
qrupu cilli-otlu bataqlıqlarla növbələşir.
Arktik tundra mamırlı, yosunlu və kolcuqlu qruplaşmalardan ibarət tipik tundraya
keçir və Kolımadan şərqə topaşəkilli tüklü ağcaqovaqlı tundraya qarışır.
Tundra zonasının cənubunda kollu tundra üstünlük təşkil edir. Onun başlıca
kompanenti tozağacı və söyüdlərin alçaqboylu növləridir.
Meşə-tundra. Tundra və meşə bitki tipi arasındakı sərhəd zolağında yerləşir. Burada
həm meşə, həm də tundra bitkilərinə rast gəlinir. Meşələr meşə-tundradan çox
yeknəsək, işıqlı və seyrək olması ilə fərqlənir. Yerə yatmış alçaq ağaclar bir-birindən
uzaq məsafədədir.
Tayqa və qarışıq meşələr. Meşələr MDB-də ən çox yayılmış bitki tipidir. Meşələr
ölkə ərazisinin 35.6 %-ni tutur. Meşələrdə 570 ağac və 1050-dən artıq kol növü
vardır. 78 % iynəyarpaqlı meşələrdir. Meşə sahəsinin 2/5 hissəsini (38%) qaraşam,
16 %-ni isə küknar meşəliyi tutur.
Tayqa. Burada iynəyarpaqlı meşələr hakimdir: küknar, şam və qaraşam. Tayqada ən
geniş yayılan qaraşam meşələridir. Şamağacı meşələrində ağacların düz gövdələri gün
düşəndə bürünc sütunlara oxşayır. Tayqada iynəyarpaqlı növlərə xırdayarpaqlı
növlərdən əsasən tozağacı və ağcaqovaq qarışır. Rusiya düzənliyinin cənub hissəsində
və Qərbi Sibir tayqasında ancaq tozağacı və ağcaqovaqdan ibarət böyük meşə
massivlərinə təsadüf olunur.
Qarışıq meşələr. Tayqadan cənuba Rusiya düzənliyində qarışıq (enliyarpaq və
iynəyarpaq) meşələr zonası başlanır. Burada iynəyarpaqlı və xırdayarpaqlı növlərə
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enliyarpaq növlərdən palıd, cökə, itiyarpaqlı ağcaqayın, göyrüş, qarağac, vələs və s.
əlavə olunur. Bütün bu növlər qərb mənşəlidir və onların yayılma zonasının şərq
sərhədi Rusiya düzənliyində yerləşir. Qərb enliyarpaq növlərindən bircə cökə Ural
sıra dağlarından şərqə keçir.
İynəyarpaqlı tayqadan fərqli olaraq, enliyarpaqlı meşələr çoxmərtəbəlidir. Adətən
ən yuxarı mərtəbə palıd, göyrüş, cökə çətirlərindən ibarətdir. Onlardan aşağıda palıdın
başqa ağac peykləri, sonra isə fındıq və ziyilli gərməşov ağaclarının kolaoxşar
pöhrəlikləri və ağtikan kolluqları, ən aşağıda isə ot bitkilərindən ibarət örtük gəlir.
Meşə-çöl. MDB-də meşə-çöl bitki tipi böyük sahə tutur. Bu tip kontinental iqlimli
materikdaxili rayonlar üçün səciyyəvi olduğundan Avropada Macarıstan
puştalarından qərbə keçmir. Meşə-çöl Karpat dağlarından tutmuş Altaya qədər bütöv
zolaq kimi uzanır, Altaydan şərqdə isə ayrıca adalar şəklində rast gəlinir.
MDB ərazisində bu zona meşələrinin tərkibində yarpaqlı növlər üstünlük təşkil edir.
İynəyarpaqlılardan şam ağacına,Altaydan şərqdə isə qaraşama təsadüf olunur.
Meşə-çöl bitki tipinin 2-ci kompanenti olan müxtəlifotlu çöllər üçün sıx ot örtüyü,
müxtəlif otların dənli bitkilərdən üstünlüyü, yazın axırlarında-yayın əvvəllərində
əlvan mənzərənin dəfələrlə dəyişilməsi, növlərin həddən artıq zənginliyi və torpağın
başdan-başa və ya tamamilə çimləşmiş olması səciyyəvidir.
Heyvanlar aləmi.
Heyvanlar aləmi coğrafi mühitin hərəkət edən komponentidir. Lakin bu hərəkətlilik
olduqca şərtidir: heyvanlar və onların qanunlarının yayılması müəyyən landşaftlarla
sıx əlaqədardır.
Tropik ölkələrə nisbətən MDB-nin heyvanlar aləmi kasıbdır. MDB ərazisində Yer
kürəsindəki ümumi fauna miqdarının təxminən 8.5 %-nə, yaxud 125-130 min növünə
təsadüf olunur. Həşarat aləmi çox rəngarəng olub, 100 min növdən artıqdır.
Məməlilərin 321, quşların 796, sürünənlərin isə 138 növü aşkar edilmişdir.
MDB ərazisi bir coğrafi vilayətə- Arktikadan başlayaraq, Avroasiya və Afrikanın
subtropiklərinə qədər çox geniş bir ərazini tutan Palearktikaya daxildir. Vilayətdə
aşağıdakı yarımvilayətlər fərqləndirilir: Arktika, Avropa-Sibir, Aralıq dənizi, Mərkəzi
Asiya və Himalay-Çin.
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Arktika yarımvilayəti. Buraya Arktika adaları və materikin sahilboyunda yerləşmiş
tundra sahəsi daxildir. Heyvanlar aləmi növ cəhətdən kasıb olub, havanın alçaq
temperaturuna, xeyli davam edən qar örtüyünə yaxşı uyğunlaşmışdır. Tundranın
xarakterik nümayəndələri bunlardır: şimal tülküsü, şimal maralı, alasiçan, qütb
bayquşu, ağ və tundra kəklikləri.
Avropa-Sibir yarımvilayəti. Vilayət şimalda tayqadan başlayıb, cənubda çöllərə
qədər olan bütün sahəni əhatə edir. Heyvanlar aləmi Arktika yarımvilayətinə nisbətən
zəngin olub, bitki, torpaq və iqlimin enlik zonallığı aydın görünür. Meşə zonasının
tipik nümunələri sığın, qonur ayı, vaşaq, sincab, burunduk, samur, ağ dovşan,
quşlardan meşəxoruzu, qarabağır quşu, tetra quşu, ağacdələn, alacadimdik, qaratoyuq
və ayıquşudur.
Çöl zonasında açıqlıq sahələrin heyvanları yaşayır. Çöllərdə çoxlu yeraltı yuva
qazan gəmiricilər vardır: çöl kəsəyəni, çölsiçanı, sünbülqıran, ərəbdovşanı, köstəbək,
çöl zonası üçün yırtıcılardan safsar, tülkü, quşlardan dovdaq və bəzgək, meşəxoruzu
və meşəçili iynəyarpaqlı meşələr üçün səciyyəvi olduğu kimi, çöllər üçün də
səciyyəvidir. Sürünənlər gürzə, sarıqarın və pallas bağailanı, xallı kərtənkələ və adi
koramaldan ibarətdir.
Aralıq dənizi yarımvilayəti. O özünün şimal kənarı ilə MDB ərazisində Qafqaza və
Dağlıq Krıma daxil olur. Bu rayonların kiçik olmasına baxmayaraq, Aralıq dənizi
mənşəli bir çox növ və endemiklərdən ibarət zəngin və müxtəlif faunası vardır.
Qafqazda Aralıq dənizi və Cənubi Asiya mənşəli heyvanlardan dağ keçisi, bəbir,
kaftar, çaqqal, oxlu kirpi, İran sincabı, Aralıq dənizi yarasası, nalburun yarasasının bir
neçə növlərinə və sairəyə təsadüf etmək olar.
Mərkəzi Asiya yarımvilayəti. Buraya Qazaxıstan və Orta Asiyanın yarımsəhra və
səhralarının heyvanlar aləmi daxildir. Bu yarımvilayətin faunası nisbətən zəngin və
qədim olub, səhra landşaftında yaşamaq üçün uyğunlaşmışdır. Gündüz torpaq çox
bərk qızdığından heyvanların əksəriyyəti gecə həyatı keçirir, bəzi növlər isə
səhralarda hər şey yanıb quruduqdan sonra yay yuxusuna gedir. Tipik nümayəndələri
antilop-ceyran, qulan, barxan pişiyi, kiçik və tüklüayaqlı ərəbdovşanlarıdır.
Himalay-Çin yarımvilayəti. Vilayətə Ussuri hövzəsi və Amur çayının orta axını aid
edilir. Şimal tayqa zonasının heyvanları ilə bərabər, bu yarımvilayətdə bir sıra cənub
növlərinə - Mancuriya-Çin və hətta Hindistan mənşəli heyvanlara rast gəlinir; xallı
maral, qara ayı, amur dələsi, qırmızı canavar, pələng, yenotabənzər it, mandarinka
ördəyi, Uzaq Şərq yumşaq tısbağası və s. heyvanlar.
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MDB ərazisinin fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması
Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma kompleks coğrafiyanın ən mühim problemlərindən
biridir. MDB təbiətini landşaftın ayrı-ayrı kompanentləri üzrə rayonlara bölmədən
tam və konkret öyrənmək mümkün deyil. Elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılmış
fiziki-coğrafi rayonlaşdırmanın böyük əhəmiyyəti vardır. Fiziki-coğrafi
rayonlaşdırmanın nəticələri öz təcrübəli tətbiqini, sənaye, yol tikintisi, rayon
planlaşdırılması, təbii landşaftşünaslıq sahələrində tapır.
Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma üzrə ilk tətqiqatçı müəlliflər botanik-coğrafiyaçılar
olmuşdur. Onlar bitki örtüyündəki fərqlərə əsaslanır, Semyonov-Tyan-Şanski
“Avropa Rusiyasının və Qafqazın məhəlli tipləri” (1915-ci il) adlı əsərində
rayonlaşdırma apardıqda yer səthinin relyef, iqlim və bitki örtüyü ilə bağlı olan
quruluşa əsaslanır. O qeyd edir ki, qurşaqlar fiziki-coğrafi deyil, geomorfoloji
qurşaqlardır. (bərk buzlaq çöküntüləri qurşağı, şimal dəniz transqressiyası qurşağı,
yumşaq buzlaq çöküntüləri qurşağı və s.) MDB rayonlaşdırılmasında yeni addım
L.S.Berq tərəfindən aparılmışdır. Dokuçayevin əsərlərinə istinad edərək landşaft
(coğrafi) zonaları haqqında nəzəriyyə yaratmış, ilk dəfə 1913-cü ildə landşaft
zonalarını böyük coğrafi kompleks kimi ayırmışdır. Landşaft ölkəsi sözü altında
materikin geniş bir hissəsi nəzərdə tutulur. O aşağıdakı başlıca əlamətlərlə
səciyyələnir:
1. Geostruktur cəhətdən ərazinin ümumiliyi.
2. Ərazinin coğrafi mövqeyindən və atmosfer dövranının xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq makroiqlim rejiminin özünəməxsusluğu.
3. Enlik və yüksəklik landşaft zonalarının uyğunluğu və təzahür dərəcəsi.
MDB ərazisini 15 landşaft ölkəsinə ayırmaq olur.
1. Kola-Kareliya ölkəsi. Baltik kristallik qalxanının bir hissəsidir. Şimalda meşətundraya və tundraya keçən tayqa və bataqlıq landşaftı üstünlük təşkil edir.
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2. Rusiya düzənliyi.Şimalda tundradan başlamış, cənubda səhralara qədər aydın
ifadə olunan landşaft zonallığına malikdir.
3. Ural. Üst paleozoyda qırışıqlığa məruz qalmış orta hündürlüyə malik dağlıq
ölkədir. Şimaldan cənuba 5 landşaft zonasını kəsir və buna müvafiq ərazisində
ardıcıl növbələnən tundra, meşə-tundra, tayqa, meşə-çöl və çöllərdən ibarət
hündürlük zonallığı bir-birini əvəz edir.
4. Karpat. Yaşına görə cavan olub (alp orogenezi), orta hündürlüklü dağlıq
ölkədir. MDB-nin ərazisinə onun bir hissəsi Ukrayna Karpatı daxildir.
5. Qafqaz. Yüksək alp qırışıqlıqlı dağ silsilələri, yaylalar, tektonik çökəkliklər
sistemidir. Hündürlük zonallığı mürəkkəb və dəyişkəndir.
6. Mərkəzi Qazaxıstan ölkəsi. Hündürlük qurşağı zəif ifadə olunan yarımsəhra və
səhra landşaftları ilə səciyyələnir.
7. Orta asiya düzənliyi ölkəsi. Bura Cənubi Qazaxıstan və Orta Asiyanın mülayim
və subtropik qurşaqlarının səhraları daxildir.
8. Orta Asiya dağlıq ölkəsi. MDB ərazisində ən hündür ölkədir. Iqlimin quraqlığı
üzündən dağlarda yarımsəhra, səhra və çöl qurşaqları yayılmışdır. Yaylada
kserofit landşaftlar geniş yer tutur.
9. Qərbi Sibir düzənliyi. Rusiya düzənliyindən iqliminin kontinentallığı, relyefinin
az parçalanması və çox yekrəng olması ilə fərqlənir. Burada enlik zonallığı
Rusiya düzənliyi zonallığını xatırladır. Lakin zəif drenaj nəticəsində Qərbi Sibir
düzənliyi şimalda daha çox bataqlaşmış, cənubda isə şoranlaşmışdır.
10. Orta Sibir. Yüksəkliklər və bəzən də dağlıq relyeflə əlaqədar sərtləşən soyuq
kontinental iqlim ilə səciyyələnir. Ən tipik landşaftlar donuşluq-tayqa
torpaqlarına malik açıq-qaraşam tayqası hesab edilir.
11. Altay-Sayan. Peneplenləşmiş və sonra yenidən yaranmış qədim dağ qırışıqlığı
sistemidir. Ayrı-ayrı silsilələri alp tipi və buzlaqları ilə xarakterizə olunan
yüksək yaylalara malikdir. Altayda tünd iynəyarpaqlı tayqa üstündür.
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12. Baykal dağlıq ölkəsi. Orta hündürlüyə malik, qədim qırışıq-qayma dağlar,
yaylalar, yastı yayla və tektonik çökəkliklər vilayətidir. Kəskin kontinental
iqlim şəraitində şam və qaraşam, cənub-şərqdə isə çöl landşaftları üstünlük
təşkil edir.
13. Şilam-şərqi Sibir. Düzənliklərdən, yüksəkliklərdən və yaylalardan ibarət dağlıq
ölkədir. Tektonik cəhətdən mezozoy qırışıqlığının məhsuludur. Ölkənin iqlimi
qeyri-adi sərtliyinə görə fərqlənir.Ərazisində qışda Oymyakon soyuq qütbü
yaranır.
14. Şimali Uzaq Şərq. Mezozoy və alp qırışıqlığı zonasına aid edilən dağlıq
ərazidir. Sakit okean və onun dənizləri iqlimi mülayimləşdirir. Burada tundra,
meşə-tundra və şimal tayqa landşaftları hakimdir.
15. Cənubi Uzaq Şərq ölkəsi (Amur-Saxalin). Əsasən dağlıq ölkədir. İqlimi musson
xarakterlidir. Tünd iynəyarpaqlı tayqa, qarışıq meşələr, ən cənubda isə
enliyarpaqlı meşə landşaftları hakimdir.
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MDB Sahillərini Yuyan Dənizlərin Müqayisəli Səciyyəsi
MDB ərazisini 3 okeanın- Şimal Buzlu, Sakit və Atlantik okeanlarının dənizləri
əhatə edir. MDB dənizlərinin materik sahil xəttinin uzunluğu (Xəzər dənizi də daxil
olmaqla) 60,1 min km-ə bərabərdir. Bir okeana aid olan dənizlər bir sıra özünəməxsus
cəhətlərlə başqa okeanların dənizlərindən fərqlənirlər. Bu ümumi cəhətlər onların
oxşar coğrafi mövqeyi, eyni bir okean hövzəsinin dənizləri olmaları ilə müəyyən
edilir ki, bu da öz növbəsində həmin dənizlərin hidroloji rejiminə və faunasına təsir
göstərir. Dənizlər bir çox xalqların həyatında hələ qədim zamanlardan böyük rol
oynayır.
Şimal Buzlu okeanın hövzəsinə 6 dəniz daxildir: Barens dənizi, Ağ dəniz, Kara
dənizi, Laptevlər dənizi, Şərqi-Sibir dənizi və Çukot dənizi. Dərinliyi əsasən 200 m-ə
çatan dənizlər materik dayazlığında yerləşir. Bunlardan ən dərini Barens və Laptevlər
dənizidir. Laptevlər dənizinin şimal-qərb dərinliyi 2000 metrdən artıqdır. Ən dayaz
dənizlər Şərqi Sibir və Çuxot dənizləridir. Bu dənizlər dərinliyi 150 m-ə qədər olan
çox enli materik dayazlığında yerləşir. Şimal Buzlu okeanında adalar arxipelağı:
Frans-İosif torpağı , Novaya Zemlya, Şimal torpağı, Novosibir adaları yerləşir.
Dayaz və sahillərin ovalıq olması neogen və ıv dövrdə bu dənizlərin sahillərinin
dəfələrlə dəyişilməsinə səbəb olmuşdur. Reqressiya zamanı dənizlərin sahəsi birdənbirə xeyli azalmış, əksinə, transqressiya zamanı onlar cənuba doğru xeyli geniş
genişlənmişdir. Məsələn, Yamal, Taz və Qdan yarımadalarının çox hissəsi Kara
dənizinin suları altında olmuşdur.
Şimal Buzlu okeanına cənub-qərbdən isti Şimali Atlantik cərəyanının suları
tökülür. Bu cərəyan Norveç dənizindən şimalda 2 güclü qola- Şpitsbergen və Nordkap
qollarına bölünür. Barens dənizinin şimal-şərqində və Şpitsbergendən şimalda
Atlantik okeanının isti və şor suları daha soyuq, lakin nisbətən şor və buna görə də az
sıxlıqlı yerli suların altına keçir. Bu sular zəif sualtı cərəyan şəklində Şimal Buzlu
okeanın bütün dərin sulu hissəsinə, o cümlədən, şərq rayonlarına yayılır. Şimal Buzlu
okeanı Atlantik okeanından başqa, daha iki mənbədən qidalanır. Bu, Sakit okean və
Avrasiya materikinin çaylarıdır. Sakit okeanın suyu Şimal Buzlu okeanına Berinq
boğazı vasitəsilə daxil olur. O, dayaz olduğundan okeanın dərin sularının sərbəst
mübadiləsini çətinləşdirir. Şimal Buzlu okeanının sahəsinə daxil olan Sakit okean
sularının ümumi miqdarı 30-36,5 min km²-ə bərabərdir. Çaylar hər il Şimal Buzlu
okeanına təqribən 2340 km³ şirin su gətirir. Küllü miqdarda çay sularının gəlməsi
dənizlərin sahil boyu hissələrində şorluğun kəskin azalmasına səbəb olur. Yayda
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çayların isti suları dəniz buzlarını əridir, payızda və qışda isə şirinləşmiş dəniz suyu
donmanı sürətləndirir.
Şimal Buzlu okeanının artıq suları üst soyuq Şərqi Qrenlandiya cərəyanı vasitəsilə
Atlantik okeanına axır. Bu okeanın və onun dənizlərinin yüksək Arktika enliklərində
yerləşməsi bütün il boyu suyun üst qatının temperaturunun aşağı olmasına səbəb olur.
Okeanın çox hissəsinin buzu il boyu ərimir. Burada buzun xarakteri də eyni deyildir.
Bir neçə yüz km-ə qədər sahil buzları üstünlük təşkil edir. Sahil buzları zolağından
sonra dreyf edən çoxillik buzlar başlayır ki, bunlar arktika pakı adı ilə məşhurdur.
Arktika pakı iri buz parçalarından ibarət olub, çatlarla bir-birindən ayrılmışdır.
Çoxillik buzun orta qalınlığı 2,5-3 m və daha çoxdur. Buzun səthi hamar və
dalğavaridir. Hamar səthi buz parçaları yığınından əmələ gələn təpəciklər toroslar
adlanır. Onların hündürlüyü 4-5, bəzən 10 m-ə çatır. Sahil boyu sularda hündürlüyü
20 m-ə qədər olan buz tirələrinə rast gəlmək olur.
Şimal Buzlu okeanın və onun dənizlərində dəniz buzları ilə yanaşı, materik
buzlarının qalın parçalarına – aysberqlərə də təsadüf olunur. Bunlar Frans-İosif
Torpağı və Şimal torpağı sahilləri yaxınlığında əmələ gəlir. Aysberqlərin xüsusi bir
növünü, sahəsi 700 km²-ə qədər olub, suyun səviyyəsindən 10-15 m yüksəyə qalxan
üzən nəhəng buz adaları təşkil edir. Onlar şimal buzlu okeanına Kanada Arktik
arxipelağınadək gətirilir.
Şimal Buzlu okeanının dənizlərində buz rejimi çox dəyişkəndir. Buz örtüyü və uzun
qütb gecəsi fito və zooplanktonların inkişafı üçün əlverişli deyildir, buna görə də
Şimal Buzlu okeanı dənizlərinin bioloji məshuldarlığı aşağıdır.
Sakit okeanın dənizləri. MDB ərazisi şərqdən Sakit okean hövzəsinə aid
olan Berinq, Oxot və Yapon dənizləri ilə əhatə olunur. Bu dənizlər okeandan Aleut,
Kuril və Yapon adaları silsiləsi ilə ayrılır. Adalar arsındakı boğazlar vasitəsilə
dənizlər və Sakit okean arasında sərbəst su mübadiləsi gedir.
Dibinin quruluşu və dərinliyinə görə Sakit okeanın dənizləri Şimal Buzlu okeanının
dənizlərindən kəskin fərqlənirlər. Onların hamısı dərin suludur, materik dayazlığı
azdır. Maksimal dərinliklər 3000-4000 m və daha çox olub ( Yapon dənizi-3669 m,
Berinq dənizi-4773 m, Oxot dənizi-3372 m ) cənubda, Berinq və Oxot dənzilərini
Sakit okeandan ayıran adaların yaxınlığında yerləşir. Dənizlərin dibi hamar deyil, çox
yerdə çökəkliklər sualtı qalxmalar və sıra dağlarla əvəz olunur.
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Sakit okean dənizlərinin çox dərin olması onların materikdən okeana keçid
zonasında yerləşməsilə izah edilir. Berinq, Oxot və Yapon dənizləri alp geosinklinal
zonada yer qabığının dartılması nəticəsində yaranan dərin çökmələrdə əmələ
gəlmişlər. Burada qırışıq əmələgəlmə prosesləri qurtarmamış, dənizlərin dibi isə hələ
də möhkəmlənməmişdir. Sakit okean dənizləri Şimal Buzlu okeanı dənizlərinə
nisbətən xeyli cənub enliklərində yerləşdiyindən suyu xeyli isti və buz rejiminə görə
gəmiçilik üçün daha əlverişli şəraitə malikdir. Suyun üst qatında temperatur avqust
ayında Berinq dənizində 10˚, Oxot dənizində 14˚, Yapon dənizində 20˚C-yə çatır.
Qışda Berinq dənizinin şimal yarısı və Oxot dənizi bütöv buzla örtülü olur.
Sakit okeanın bütün dənizlərində qabarma və çəkilmə aydın görünür. ən yüksək
qabarma Oxot dənizinin Penjin körfəzində olur. Burada qabarmanın yüksəkliyi 13
metrə çatır. Dənizlər fauna və flora üçün əlverişlidi.
Atlantik okeanının dənizləri və Xəzər dənizi
Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan Baltik, Qara və Azov dənizlərinin bir-birindən
fərqlənməsinə baxmayaraq, onların müəyyən ümumi cəhətləri də vardır. Bunlar
materik daxili dənizlərdir. Hər 3 dənizin suyu nisbətən istidir, qışda hər yeri donmur.
Ən isti Qara dənizdir.
Xəzər dənizi genetik cəhətdən Qara dənizlə sıx surətdə əlaqədardır. Keçmişdə
dəniz olan Xəzər qapalı axarsız göl olmasına baxmayaraq, özünün bir sıra dəniz
xüsusiyyətlərini saxlamışdır.
Baltik dənizi MDB-nin ən cavan dənizlərindən biridir. IV dövrdə baş verən tektonik
batma nəticəsində əmələ gəlmişdir. Baltik dənizi çox dərin deyildir. Onun ən dərin
yeri 470 m-ə çatır. Fin və Riqa körfəzlərində dərinlik 100 m-dən azdır. Çayların
gətirdiyi su hesabına Baltik dənizinin suyu şirinləşir. Onun orta hissəsində şorluq
7-8‰-dən çox deyildir. Fin körfəzində isə bu 1‰-ə düşür. Baltik dənizinin heyvanlar
aləmi zəngin deyildir.
Qara, Azov və Xəzər dənizləri
Qara (2210 m-ə qədər) və Xəzər (1025m) dənizlərinin çökəklikləri cavan alp
qırışıqlığı zonasında yer qabığının çökməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Xəzərin
şimalı materik dayazlığı olub az suludur.
Hələ miosendə Qara və Xəzər dənizlərinin yerində Sarmat dəniz hövzəsi mövcud
idi. Miosenin sonunda bu hövzənin açıq okeanla əlaqəsi yaranır. Pliosenin lap
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əvvəlində bu əlaqə pozulur və Meotis hövzəsinin yerində şirin sulu Pont göl-dənizi
yaranır. Pliosendə Pont göl-dənizi 2 müxtəlif hövzəyə ayrılır və bu dövrdən etibarən
Qara və Xəzər dənizlərinin müstəqil həyatı başlayır. Onlar öz sahil xətlərini bir neçə
dəfə dəyişmiş və Kuma-Manıç çökəyi vasitəsilə birləşmişlər.
Qara dəniz dördüncü dövrdə əmələ gəlmiş ensiz Bosfor və Dardanel boğazları
vasitəsilə Aralıq dənizi ilə birləşir. Ən dar yerində Bosforun eni 750 m-dir.
Qara dəniz və Xəzər dənizinin suyu xeyli şirindir. Qara dənizin açıq hissəsində
duzluluq 17-18.5 ‰-dən lap dərin dibdə artaraq 22.5 ‰-ə çatır. Xəzər dənizində isə
duzluluq 13‰-dən azdır.
Çaylar cənub dənizlərinə çoxlu miqdarda qidalı duz gətirir. Bioloji məhsuldarlığa
görə dayaz sulu Azov dənizi 1-ci, Xəzər dənizi isə 2-ci yeri tutur.
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Oroqrafiya
MDB-nin düzənlik hissəsi Baltik dənizindən başlayaraq Yenisey çayına qədər və
Buzlu okeandan Kopetdağın ətəyinə qədər uzanır. O 3 böyük düzənlikdən (Rusiya,
Qərbi Sibir, Turan ovalığı, Orta Sibir yaylası) ibarətdir. Rusiya düzənliyində
yüksəkliklərin ovalıqlarla birləşməsi müşahidə olunur. Düzənliyin cənub-şərqindən
okean səviyyəsindən aşağıda yerləşməsi Xəzərsahili ovalıq timsalında özünü biruzə
verir. Şimal-qərbdən isə Kola yarımadasının hündürlüyü 1191 m-ə çatan Xibin dağları
ilə əhatə olunmuşdur. Qərbi Sibir ovalığı müxtəlifliyi və okean səviyyəsindən azacıq
hündür olması ilə diqqət cəlb edir. Ancaq ovalığın bəzi yerlərində mütləq hündürlüyü
200 m-ə çatan (Sibir ovalığında 291 m-ə çatır) yerlərdə rast gəlinir. Rusiya düzənliyi
Qərbi Sibir ovalığından meridan boyu uzanan, hündürlüyü 1895 m-ə çatan alçaq Ural
dağları ilə ayrılır.
Qərbi Sibir ovalığı ilə Turan ovalığı arasında geniş alçaqdağlıq ölkə-Qazaxıstan
xırdatəpəliyi yerləşir. Onun cənub şərqindəki Aksoran dağının yüksəkliyi 1566 m-ə
çatır. Qərbdə Qazaxıstan xırdatəpəliyi Cənubi Uraldan Turqay tavası ilə ayrılır.
Turqay Qərbi Sibir düzənliyi ilə Turan ovalığını birləşdirən ərazidə hündürlüyü 300
m-ə çatan, mərkəzində isə 2 tərəfi açıq dərəyə malik hamar düzənlikdən ibarətdir.
Turan ovalığının relyefi yekrəng deyildir: okean səviyyəsindən alçaqda yerləşən
çökəkliklər, Üstyurd kimi yüksək platolarla yanaşı yerləşir, ovalıqlar daxilində aşınıb
dağılmış dağların çoxlu qalıqları yüksəlir.
Yenisey və Lena çayları arasında geniş bir ərazini yüksək düzənliyi xatırladan Orta
Sibir yaylası tutur. Onun orta yüksəkliyi dəniz səviyyəsindən 500-700 metrə çatır.
Yaylanın suayırıcı və çayətrafı sahələrində dərin və sıx erozion parçalanma şəbəkəsi
üstünlük təşkil edir. Onun nisbətən qalxmış şimal-şərq hissəsində Putoran dağları
yerləşir. Mütləq yüksəkliyi 1701 metrdir. Yayla şimaldan dik yamacla Şimali Sibir
ovalığına qovuşur, cənubdan isə Sayan, Zabaykalye və Pribaykalye dağları ilə
sərhədlənir.
Cənubdan MDB-ni haşiyələyən dağlar qərbdə Karpatdan başlanır. Karpat
dağlarından yalnız Ukrayna Karpat dağları adlanan hissəsi MDB-ə aiddir. Bu dağların
ən hündür nöqtəsi (Qoverla dağı) 2061 metrdir.
Krımın cənubunda Qara dənizə dik enən və yüksəkliyi 1545 metrə çatan (RomanKoş zirvəsi) Krım dağları yerləşir. Krım dağlarından bir qədər şərqdə Qafqaz dağları
uzanır. Bu dağların buzlaqlarla örtülü bəzi zirvələri dəniz səviyyəsindən 5000 metrə
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qalxır. Xəzər dənizindən şərqdə hündürlüyü 7000 metrdən artıq olan Tyan-Şan
yerləşir. Onun şərqə davamı MDB sərhədindən kənara çıxır. Çox yüksək olmasına
baxmayaraq, Mərkəzi Tyan-Şan dağları az parçalanmışdır və zirvələri yastı
formadadır. Ili çayının tektonik çökək dərəsi Cunqariya Alatausu (4464) sıra
dağlarının Tyan-Şandan ayırır, ondan şimal-şərqdə isə enlik istiqamətində Tarbaqatay
sıra dağları (2292 m) uzanır.
Qərbi Sibirin cənub-şərqində hündürlüyü 4500 metrə çatan Altay dağları yerləşir.
Yüksək zirvəsi Beluxa 4506 metrdir. Altayın şimala uzanan hissəsi Kuznetsk
Alatausu, Monqolustan ərazisində yerləşən hissəsi Monqolustan Alatausu adlanır.
Altay ilə Qərbi və Şərqi Sayan, Tannu-Ola sıra dağları sıx qovuşur. Sayan dağları
üçün səciyyəvi cəhət zirvələrin yastı və orta yüksəklikdə olmasıdır. (Munku-Sardık
3491 metr).
Pribaykalye və Zabalkalye dağlıq ölkəsi 1500-2500 m-ə çatır. Zabaykalye
dağlarından şərqdə, Aldan, Olekma və Zeya çayının suayırıcında qərbdən şərqə doğru
Stanovoy sıra dağları uzanır. (2412 m) Ondan cənub-şərqdə Priamurye və Cənubi
Priamurye dağları yerləşir. Priamuryedən şimalda oxot dənizi sahili boyunca Sahil və
Çiqçur (1906m) sıra dağları uzanır. Onlardan sonra Şimal-Şərqi Sibirin və
Çukotkanın dağları yerləşir.
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Orta Asiya və Mərkəzi Qazaxıstan
Orta Asiya və Mərkəzi Qazaxıstan Qərbi Sibirdən və Uraldan cənubda, Altay
dağından qərbdə və Xəzər dənizindən şərqdə yerləşir. Burada okeandan 3000-4000
km aralıda materik daxilində yerləşən Turqay tavası və Qazaxıstan xırda təpəliyi,
Tarbaqatay sıra dağları və Cunqari Alatausu, Turan ovalığı və Ust-Yurt platosu,
Kopetdağ, Pamir-Alay və Tyan-Şan dağlıq ölkələri cəmlənmişdir.
Səciyyələndirdiyimiz ərazi özünəməxsus xüsusiyyətlərilə fərqlənən və fiziki-coğrafi
şəraitinə görə olduqca ziddiyyətlidir. MDB-nin ən yüksək zirvəsi Orta Asiyanın Pamir
dağlarında Kommunizm piki (7495 m) və Tyan-Şan dağlarında Qələbə piki (7439 m)
yerləşir. Bununla yanaşı , quruda MDB-nin ən alçaq nöqtəsi olan Manqışlaq
yarımadasının cənubunda (-132 m) yerləşən _____ çökəkliyi burada yerləşir. Ərazinin
başı qarlı və buz dağları, habelə dağ tundraları ilə xarakterizə olunan yüksək dağları
ən isti və quraq səhraların qonşuluğunda yerləşir. İri buzlaqları və daimi qarlı zirvələri
olan Pamir dağları MDB-nin ən isti qütbü sayılan Amu-Dəryanın orta axarında
Termez qəsəbəsindən çox da aralı deyil.
Orta Asiya və Mərkəzi Qazaxıstanın çox hissəsi düzənlik və yüksəkliklərdən ibarət
olub, paleozoy qırışıqlığına aiddir. Şimalda və şimali-qərbdə Qərbi-Sibir ovalığı və
Rusiya düzənliyilə, cənubda və cənub-şərqdə isə dağlarla əhatə olunmuşdur. Onu
cənubdan əhatə edən dağların az bir hissəsi (Kopetdağ) MDB-nin Orta Asiya
ərazisindədir. Çox hissəsi isə sərhəddən kənardadır. Onu cənubdan dövrələyən dağlar
Orta Asiyanın əsas dağ sistemləri olub Pamir-Alay, Tyan-Şan, Cunqari Alatausundan
ibarətdir.
Şimalda böyük bir sahədə Qazaxıstan xırda təpəliyi yerləşir. Burada qədim qırışıq
struktura demək olar ki hər yerdə səthə çıxır və yeni çöküntülərlə az örtülmüşdür.
Ərazinin qərb hissəsi daha qədim olub, kaledon qırışıqlığı strukturuna, şərq hissəsi isə
hertsin qırışıqlığına aiddir. Qazaxıstan xırda təpəliyinin ovalıq və yüksəklik
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sahələrində yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqədar qalxmalar baş vermişdir. Onun
qərbində Ulutau dağı (1133 m) və şərqində isə Aksoran dağı (1565 m)yerləşir. Şərqdə
hertsin qırışıqlığı nəticəsində yeni tektonik hərəkətlər baş vermiş, Tarbaqatay (2992
m), Cunqari Alatausu (4464 m) kimi dağlar daha yüksəyə qalxmışdır. Tyan-Şanın
şimal silsilələri kaledon, cənub silsilələri hertsin qırışıqlığına, Pamir dağları isə alp
qırışıqlığına aiddir. Pamirdən əlavə Kopetdağ da (2492 m) Alp geosinklinalı
vilayətinə aiddir.
Orta Asiya və Mərkəzi Qazaxıstanın iqlimi aşağıdakı xüsusiyyətlərdən asılı olaraq
müəyyənləşir: 1) Onun materikin daxilində və okeandan uzaqda yerləşməsi.
2) Nisbətən cənub enliklərdə yerləşməsi və bununla əlaqədar radiasiya balansının
çoxluğu. 3) səth örtüyünün xarakteri və bununla əlaqədar atmosfer sirkulyasiyasının
özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətlərinin yaranması.
Ərazinin Avrasiya materikinin daxili hissəsində və okeandan uzaqda yerləşməsi
burada kəskin kontinental iqlimin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Cənubda
yerləşməsilə əlaqədar intensiv günəş radiasiyası kəskin kontinental iqlimli düzən
rayonlarda arid xüsusiyyətləri daha da artıraraq ərazidə səhra landşaftını formalaşdırır.
Ərazidə mülayim qurşağın havaları üstünlük təşkil edir. Yayda isə ərazinin çox
hissəsində tropik havalar transformasiya olunur. Mülayim qurşağın havaları şimalda
arktik havalarla sərhədlənir. Arktik hava cəbhələri qışda orta hesabla 60-70°
şm.enində yerləşərək tez-tez Orta Asiya ərazisinə, bəzən isə hətta onun cənub
rayonlarına daxil olur. Mərkəzi Qazaxıstandan və Orta Asiyanın şimalından Asiya
antisiklonunun qərb qolları keçir. Onun təsirinə qışda Orta Asiyaya şimaldan və
şimal-şərqdən soyuq və quru kontinental havalar daxil olur. Tyan-Şan dağları onların
şərqə keçməsinə mane olur. (Burada soyuq hava kütlələri az qalınlığa malik
olduğundan çox da hündür olmayan Karatau dağı da iqlim ayırıcı rol oynayır.)
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Orta Asiyanın iqliminə ondan kənarda yerləşən dağ sistemləri də təsir göstərir. Onu
cənubdan əhatələyən dağlar Cənubi Asiya mussonlarının daxil olmasına mane olur.
Eyni zamanda onu qərbdən və cənub-qərbdən əhatə edən Böyük və Kiçik Qafqaz
dağları, Ermənistan dağlıq yaylası, Zaqros dağları və s. 3600 km məsafədə uzanaraq
yüksəkdən gələn hava cəbhələrinin deformasiya olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Daxili suları. Yüksək dağlıq rayonlara çıxmaq şərtilə, az rütubətliliyi, ərazinin çox
hissəsində isə rütubətin çatışmaması ilə xarakterizə olunur. Ona görə də burada
hidroqrafik şəbəkə çox seyrəkdir. Orta Asiyanın düzən sahələrində yağıntının az,
buxarlanmanın çox olması, burada səthi axının çox cüzi olmasına səbəb olur.
Dağlıq ərazilərdə təqribən 700 m yüksəklikdən başlayaraq yağıntıların miqdarı artır.
Maksimum yağıntı (2000 mm-ə qədər) 2000-3500 m yüksəklikdə müşahidə olunur,
sonra isə yağıntının miqdarı azalır.Maksimum yağıntı zonasında axım əmsalı yüksək
olub, 0.6-0.8 arasında dəyişərək, bəzən vahidə yaxınlaşır.
Orta Asiya çaylarının əsas qida mənbəyi yüksək dağlıq zonanın qar və buzlaq
sularıdır. Orta Asiya çaylarının çoxu qarışıq halda qar suları ilə qidalanır. Onlarda
gursululuq yay aylarına təsadüf edir. Burada çayların qidalanmasında qrunt suları
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusilə qış aylarında daha aydın nəzərə çarpır.
Orta Asiyanın ən iri çayı Amu-Dəryadır. Onun uzunluğu 2540 km olub, Hindiquş
dağının şimal yamacından başlanğıcını götürür. Bu çay dünyanın ən bulanıq
çaylarından biridir. (3.3kq/m³)
Orta Asiyanın 2-ci böyük çayı olan Sırdərya Amu-Dəryadan uzun olsa da,
(uzunluğu 3019 km) suyu ondan azdır. Sırdəryanın yuxarı axarını təşkil edən Narın
çayı daxili Tyan-Şandan başlayır.
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Orta Asiya çaylarının nəqliyyat əhəmiyyəti azdır. Onların energetik və irriqasiya
rolu daha böyükdür. Burada Vaxş çayı üzərində tikilmiş Nurek HES-də bəndin
hündürlüyü 300 m-dən artıqdır. Bundan başqa Vaxş çayı üzərində daha 6 iri HES
tikilmişdir. İli çayı üzərində isə iri Kanqaçay HES və su anbarı yaradılmışdır.
Orta Asiya çayları əsas landşaft əmələ gətirən amillərdəndir. Burada ....zislərdə olan
mədəni landşaftla yanaşı çay vadilərində təbii komplekslər formalaşır. Buranın
özünəməxsus mikroiqlim şəraiti, xüsusi torpaq-bitki örtüyü və heyvanlar aləmi
mövcuddur.
Ərazidə həm şor, həm də şirin sulu göllər vardır. Şor göllər səhra zonasında geniş
yayılmışdır. Dağlıq ərazilərdə belə, axarı olmayan göllər duzludur. Məsələn: İssukkul
və Karakul. Ərazinin buzlaq və bənd gölləri şirin suludurlar. Mərkəzi Qazaxıstan və
Orta Asiyada tektonik mənşəli göllər (Aral, Balxaş, İssukkul, Karakul və s.) daha çox
yayılmışdır.
Aral Orta Asiyanın ən iri gölü olub, sahəsinə görə MDB ərazisində 2-ci, dünyada isə
4-cü göldür. (Xəzər, Yuxarı göl-Amerika, Viktoriya-Afrika) Onun sahəsi 64 min km²,
uzunluğu 428 km, eni 235 km, ən dərin yeri qərb sahilində 65 m-dir. Duzluluğu 1011‰-dir.
Orta Asiyanın 2-ci böyük gölü Balxaşdır. Uzunluğu 605 km, eni 74 km, maksimal
dərinliyi 26 m-dir. Gölün qərb hissəsi şirin sulu, şərq hissəsi isə zəif şordur. Qışda göl
donur. Göl gəmiçilik üçün əlverişlidir və orada balıq ovlanır.
Mərkəzi Qazaxıstan ərazisinin şimalında qara torpaqlar, cənuba doğru şabalıdı
torpaqlar, daha cənubda isə qonur səhra-çöl torpaqları yayılmışdır. Orta Asiyanın
düzənlik hissəsində boz-qonur torpaqların müxtəlif növləri yayılmışdır. Burada
həmçinin takır torpaqları geniş yayılmışdır.
Orta Asiyanın dağlıq ərazisində aşağıdakı yüksəklik zonaları ayrılır:
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1. Qonur və boz torpaqların yayıldığı səhra-çöl zonası.
2. Dağ-şabalıdı, tünd-boz və qəhvəyi torpaqların yayıldığı quru çöl zonası.
3. Müxtəlif torpaq örtüyünə malik olan meşə-çöl zonası.
4. Subalp dağ-çəmən və çəmən-çöl torpaqlarının müxtəlif yarımtiplərilə birlikdə
yayılmış dağ-çəmən və çəmən-çöl terrasları.
5. Yüksək dağlığın çəmən, çəmən-çöl, səhra-çöl və quraq tundra torpaqları.
6. Daim qar və buzlaq zonası.
Qazaxıstan əyaləti təbii xüsusiyyətinə görə və eləcə də bitki örütüyünün xarakterinə
görə mülayim qurşağa yaxındır.
Mərkəzi Qazaxıstanın şimal hissəsi çöl zonasına daxil olub (ən şimal hissədə
müxtəlif otlu taxıl fəsiləli bitkilərdən ibarət çöl, cənubda isə quraq otlu-yovşanlı
çöllərdən ibarətdir) cənuba doğru yarımsəhra ilə əvəz olunur.
Ölkənin dağlıq hissəsinin bitkiləri yüksəklikdən asılı olaraq aşağıdakı şəkildə
dəyişir: Qonşu düzənlik ərazidə olan yovşanlı və şoranotulu səhra dağətəyi zonada
yarımsəhra ilə, bir qədər yüksəklik artdıqda isə yovşanlı-taxıl fəsiləsi otlardan ibarət
çöllərlə əvəz olunur. Sonra dağ-çimli taxıl fəsiləsi ot bitkilərindən ibarət çöllər, sonra
dağ-çəmən-çöl və çəmən, daha sonra enliyarpaqlı meşə, ondan yuxarıda iynəyarpaqlı
meşə, bundan yüksəkdə isə alp və subalp çəmənlikləri, habelə qayalıqlar və çılpaq
səhralar yerləşir.
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Orta Asiyanın cənub-şərq və şərq dağları.
Orta Asiyanın cənub-şərq və şərq dağları geoloji və fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir. Ərazinin şimalı və mərkəzi dağlıq hissəsinin qırışıqlıq əsası paleozoy
erasında formalaşmağa başlamışdır. Orta Asiyanın cənubunda paleozoy və mezozoy
qırışıqlığının əksetmələrilə yanaşı, kaynazoy qırışıqlığı da özünü intensiv şəkildə
göstərir. Ərazinin istər şimalında, istərsə də cənubunda relyef cavan neogen və IV
dövr qalxmaları ilə əlaqədar yaranmışdır. Dağlıq vilayətlərdə tektonik hərəkətlərin
inkişafı seysmik hərəkətlərlə indi də davam edir.
Orta Asiyanın əsas dağ sistemi kimi Tyan-Şan və Pamir-Alay dağ sistemləri ayrılır.
Bir çox coğrafların təklifinə görə, Tyan-Şan və Pamir-Alay dağlarının sərhəddi
Fərqanə vadisi boyunca götürülür.
Fərqanə vadisindən cənubda Pamir-Alay dağ sistemi yerləşir və özünü sərbəst
oroqrafik sahə kimi göstərir. O Pamir-Alay dağ sistemini Tyan-Şan dağ
sistemlərindən tamamilə ayırır. Fərqanə vadisi Pamir-Alay və Tyan-Şan dağ
sistemlərini ayıran oroqrafik sahə olmayıb, həm də daha geniş coğrafi əhəmiyyətə
malikdir. B.P. Alisov Fərqanə vadisini mülayim iqlim qurşağının Tyan-Şan
vilayətinə, bundan cənubda yerləşən Pamir-Alayı isə subtropik qurşağa aid edir.
Fərqanə vadisi burada vacib iqlim sərhəddi kimi götürülür. Bundan əlavə Fərqanə
vadisi bu 2 region arasında botaniki-coğrafi sərhəd rolunu oynayır. Beləliklə PamirAlay və Tyan-Şan dağları arasında sərhəd Fərqanə vadisi boyunca götürülür. Bəzi
coğraflar Cunqari-Alatausunu Tyan-Şan dağ sisteminə aid edirlər. Əslində isə o,
Tyan-Şan ilə Cənubi Sibir dağları arasında aralıq vəziyyəti təşkil edən sərbəst dağ
sistemidir. Hər şeydən əvvəl Cunqari-Alatausu oroqrafik nöqteyi-nəzərdən Tyan-Şan
dağ sistemindən geniş İli çayı dərəsi ilə ayrılır. Cunqari-Alatausunun Tyan-Şan və
Dağlıq Sibir arasında aralıq vəziyyəti təşkil etməsi bitki örtüyündə də özünün göstərir.
Cunqari-Alatausundan şimalda Alakol və Zaysan çökəklikləri arasında Tarbaqatay və
Saur dağları yüksəlir. Bu qırışıq strukturaları Qazaxıstan xırda təpəliyinin davamı
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olub bir qədər yüksəyə qalxmışdır. Lakin bu sıra dağlar bir sıra xüsusiyyətlərə görə
Qazaxıstan xırda təpəliyindən fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən tektonik hərəkətlərin
xarakterini, dağların daha yüksəyə qalxmasını, yüksəklik landşaft zonasının daha
geniş sahəni əhatə etməsini və s. cəhətləri göstərmək olar.
Beləliklə, Orta Asiyanın cənub-şərq və şərq dağlarında aşağıdakı dağ sistemləri
ayrılır: 1. Saur və Tarbaqatay; 2. Cunqari-Alatausu; 3. Tyan-Şan; 4. Pamir-Alay.

Saur-Tarbaqatay
Saur və Tarbaqatay dağları bilavasitə Qazaxıstan xırda təpəliyinin hertsin
qırışıqlığının strukturunun davamı olub, neotektonik hərəkətlərlə xeyli yüksəyə
qalxmışdır. Saur və Tarbaqatay dağları onlarla Altayı bir-birindən ayıran Zaysan
dağarası çökəkliyi üzərində xeyli yüksəyə qalxır. Bioloji xüsusiyyətlərinə görə, bu
dağlar Cənubi Sibir və Orta Asiya dağlıq fiz-coğrafi ölkələri arasında keçid
vəziyyətini təşkil edir.
Saur silsiləsi iri qalxma massivi olub, hündürlüyü 3500 m-dən artıqdır. Tarbaqatay
dağları Saur dağlarından alçaq olub, hündürlüyü 2992 m-dir. Bu dağlar əsasən, devon
və karbonun şist, əhəngdaşı, qumdaşı çöküntülərindən, habelə vulkanogen və qranitli
süxurlardan təşkil olunmuşdur. Dağ yamacları dərin dərələrlə parçalanmışdır.
Bununla yanaşı dağ massivləri və paltoların bel hissəsi zəif parçalanmışdır. Bu isə
ərazidə qalxma sahələrinin cavan olmasını sübut edir. Ərazinin yüksək dağlıq
zonasında müasir buzlaşmaya nisbətən daha böyük ölçülü qədim buzlaşma izlərinə
rast gəlinir. Burada 2000-2500 m yüksəklikdən etibarən daimi donuşluq başlayır.
Şimal yamacın dağətəyi zonasında və dağ çöllərində açıq-şabalıdı torpaqlar üzərində
yarımsəhra bitkiləri, ondan yuxarıda dağ şabalıdı və qara torpaqlar üzərində çöl
şorakətli-çəmən bitkiləri bitir. Cənubda isə alçaq dağlıq çöl landşaftı, parçalanmış orta
dağlıq çəmən-çöl və kolluq landşaftı ilə əvəz olunur. Ərazidə Sibir qaraşamı və TyanŞan küknarından ibarət meşələr yayılmışdır. Burada küknar meşələrinə Sibir ağ şamı
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da əlavə olunur. Çay dərələri ilə meşələr 2600 m yüksəkliyə qədər qalxır. Sonra
meşələr orta dağ çəmənləriylə, daha sonra isə yüksək dağ çəmənləriylə əvəz olunur.
Həmin sahələrdə dağ-çəmən torpaqları geniş yayılmışdır. Burada həmçinin şaxta
aşınması və daimi donuşluqla əlaqədar landşaft növləri yayılmışdır.

Cunqari-Alatausu.
Cunqari-Alatausu Qazaxıstanın şərq hissəsində İli çayı və Alakol gölünün arasında
MDB ilə Çin sərhəddində qərb, cənubi-qərbdən şərq və şimal-şərq istiqamətində
uzanır. Cunqari-Alatausunda bir neçə dağ zənciri vardır ki, bunun da ən uzunu
şimalda yerləşir. Əsas dağ zəncirlərindən cənubda Toksanboy və Ben..sintau sıra
dağları yerləşir. Bu əsas sıra dağların mütləq yüksəkliyi 4000 m-dən artıqdır.
Cunqari-Alatausunda dağ əmələgəlmə prosesi paleozoyda başlanmışdır. Əsas
qırışıqlıq hertsin dövründə baş vermişdir. Hertsin qırışıqlığından sonra denudasiya
prosesi baş vermiş, mezozoy və kaynazoy eralarında isə ərazi platforma rejimində
olmuşdur. Neogen və IV dövrdə qalxmalar baş vermişdir. Dağ sisteminin əsasını
Cunqari antiklinorisi təşkil edir. Antiklinorinin nüvə hissəsi paleozoy və orta
proterozoy çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Antiklinoriumun qanadları isə devon
və karbon dövrünün çöküntülərindən ibarətdir. Burada bəzi yüksəkliklərdə qranitlər,
sıra dağlarda isə orta və aşağı paleozoyun metamorfik şistləri yayılmışdır.
Faydalı qazıntılardan burada polimetal, mis və dəmir filizləri, əlvan və nadir metal
yataqları, daş kömür yataqları və s. vardır. Burada 3000-4000 m yüksəklikdə qədim
səthi düzəlmə sahələri relyefdə aydın nəzərə çarpır. Cunqari-Alatausunda qar xətti
3200-3800 m yüksəkliklərdən keçir. Burada 1300-dən çox buzlaq vardır ki, onun da
sahəsi 1000 km ²-dən artıqdır.
Ərazidə qar, buzlaq və yeraltı sularla qidalanan çoxlu çaylar vardır. Şimal yamacdan
axan çayların əksəriyyəti Balxaş, Sasik göl və Alakol göllərinə, cənub yamacın
çayları isə, İli çayına tökülür. Dağ yamaclarının aşağı hissəsində səhra, yarımsəhra və
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çöl bitkiləri yayılmışdır. Buna münasib olaraq qonur-səhra-çöl, açıq-şabalıdı, dağ
şabalıdı və dağ qara torpaqları yayılmışdır. Dağ çölləri əsas etibarı ilə ağ ot və qiyaq
otundan, habelə otlu-dənli bitkilərdən təşkil olunmuşdur. 1500-2400 m yüksəklikdə
şimal yamaclarda çəmən-meşə bitkiləri yayılmışdır. Burada Tyan-Şanın şam
meşələrindən ibarət seyrək meşəlik vardır. Cunqari-Alatausunun yuxarı hissəsində
tipik dağ-çəmən bitkiləri yayılmışdır. Alp qurşağının aşağı hissəsində müxtəlif otludənli bitkilər, yuxarı hissəsində isə ot bitkiləri (cil, qum otu) yayılmışdır. Sıra dağların
daha yüksək bel hissəsində buzlaq-nival landşaftı yayılmışdır.
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Orta Sibir yaylası
Yenisey və Lena çayları arası çox böyük bir sahəni əhatə edir. Cənub və şərq
istiqamətlərdə Cənub və Şimal-şərq Sibir dağları ilə əhatələnir. O Şimal Buzlu
okeanından Şərqi Sayan dağlarının ətəklərinə qədər uzanır. Ən şimal nöqtəsi
materikdə Çelyuskin burnudur. Ən cənub nöqtəsi isə İkkutsk əyalətindədir. Sahəsi 4
mln km²-dir. Bu da Qərbi Avropanın sahəsindən böyükdür. Orta Sibir yaylası
kembriyəqədərki Sibir platformasında formalaşmışdır. Ondan şimalda Bırranqa
dağları yerləşir. Həmçinin mezozoy qırışıqlığı Çekanov və Pronçisov tirələri də
yerləşir. Taymır və Mərkəzi Yakut ovalığı akkumlyasiya prosesinə məruz qalaraq,
Orta Sibir yaylasının alçaq sahələrində yerləşir.
Ölkə üçün kontinental iqlim səciyyəvidir. Daimi donuşluq sahəsinin geniş yayılması
Aşağı Tunquska və Bilyuy ətrafı adalarda, həmçinin cənub yarım dairəsində hakimdir.
Bununla əlaqədar Orta Sibirdə açıq yarpaqlı Tayqa üstünlük təşkil edir.
Ərazinin mühim çayları müəyyən uzunluğa malikdir. Onların geniş hövzələri və
aşağı axarları gursuludur. Qolları üçün isə, böyük axım sürəti səciyyəvidir.
Coğrafi enlik zonallığı Qərbi Sibirlə müqayisədə daha az gözə çarpır. Bu da dağlıq
relyefin kəsişməsinin üstünlüyü ilə izah olunur. Bu səbəbdən bir çox yerlərdə yüksək
olmayan landşaft zonallığı meşə çöl zonasında cənuba getdikcə təcrid olunmuş
sahələrə rast gəlinir. Buna da “adalar” çökmə relyef formaları adı verilmişdir.
İlk dəfə Orta Sibir və Xəzər dənizi sərvətləri haqqında XII əsrdə məlumatlar
verilmişdir. XIX əsrdə burada elmi ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. XX əsrdə
faydalı qazıntıların yataqları istismar olunmuşdur. 1959-cu ildə isə İkkutskda Sibir
coğrafiya institutu yaradılmış və bugün də o öz tədqiqatlarını aparmaqdadır.
Geoloji quruluşu. Sibir platformasının özülü ölkənin çox hissəsini tutur. Arxey və
proterozoy süxurları metomorfik çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Aşağı paleozoyda
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Sibir platforması dənizlə örtülü olmuşdur. Sibir platformasından cənubda aşağı
paleozoy çöküntüləri əsasında bazalt konqlomeratları yerləşir. Onların üstünü örtən
nazik təbəqə qranit, qneys, mərmər süxurlarından təşkil olunub. Orta Sibir vilayəti
pilləvari süxurlar 1 mln km² ərazini tutur. Daha çox vulkanogen süxurlardan (18002000 m dərinlikdə) ibarət Tunqus sineklizində müşahidə olunur. Vulkanogen dövr
bitdikdən sonra, ölkənin geoloji quruluşu çox dəyişir. Orta Sibirin böyük hissəsində
müşahidə edilən yastı yaylalar neotektonik hərəkətlər nəticəsində formalaşmışdır. Bu
dövrün çöküntüləri Predverxoyansk, Prisayan, Predtaymır və Lena-Xatan
əyilmələrində, həmçinin Bilyuy sineklizində saxlanılmışdır. Paleogenin sonunda
Qərbi Sibir düzənliyindən dənizin yox olması nəticəsində Orta Sibirdə qalxmalar
müşahidə olunur, hidroqrafik şəbəkənin intensiv parçalanması müşahidə olunur. Bu
da göllərin itməsinə şərait yaradır.
Relyefi. Orta Sibir yaylasının müasir relyefinin müəyyənləşməsində geoloji
quruluşun inkişaf tarixi və onun bir çox xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Ölkənin
şimalında Bırranq dağları yüksəlir. Yenisey çayının enlik istiqamətindən Taymır
yarımadasının şərq rayonlarına qədər uzanır. Dağ massivləri şimal torpağının bir çox
adalarını əhatə edir. Şimal torpağının tektonik struktur yaşına və Baykal qırışıqlığı
zonasına uyğun gələrək Bırranq dağları Hertsin orogenezi dövründə formalaşmışdır.
Müasir dövrdə onlar orta dağlıq (800-1000 m hündürlükdə olan) massivləri
xatırladır.Bırranq dağlarının cənub yamacları ilə Orta Sibir yaylasının ətəkləri
arasında Taymır ovalığı təpəlik şəklində yerləşir. Orta Sibir yaylasının ətəkləri
arasında Taymır ovalığı təpəlik şəklində yerləşir. Orta Sibirin böyük hissəsi Orta Sibir
yaylası ərazisində yerləşir. 150-1700 m arasında yüksəkliklər səciyyəvidir. Bu
səbəbdən ayrı-ayrı yerlərdə relyef dağlıq xarakter daşıyır. Ölkənin şərqində Mərkəzi
Yakutiya ovalığı yerləşir. 5-8 km qalınlığında Yura və Tabaşir dövrünün çöküntüləri
ilə əhatələnmişdir. Yastı, düzən relyefi ilə fərqlənir. Orta Sibirdən cənub-qərb
istiqamətdə orta dağlıq Yenisey zirvəsi yüksəlir. O Şərqi Sayandan daşlı Tunquskaya
qədər uzanır. Burada orta yüksəklik 200-300 m-dir. Kan rayonu ərazisində 400-500
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m-ə çatır. Beləliklə, Orta Sibirin mühim oroqrafik vahidləri onun geoloji quruluşu ilə
uyğun gəlir.
İqlimi. Orta Sibirin iqlimi onun coğrafi mövqeyindən, isti dənizlərdən uzaq
olmasından və Şimal Buzlu okeanından asılıdır. Bütövlükdə iqlimi kəskin
kontinentaldır. Yağıntıların böyük miqdarı ilin 2-ci yarısına düşür. İqlimin kəskin
olmasına əsas səbəb ölkənin ön tərəfində daimi donuşluğun olmasıdır. Buna səbəb
qışda temperaturun kəskin aşağı olması, qar örtüyünün qalın olması, dağ süxurlarının
ilin soyuq vaxtı istiliyi özündə saxlamaması və yayda tamamilə əriməməsi nəticəsində
bu proses gedir. Daimi donuşluq Orta Sibirin əsasən şimal yarısında landşaftların
formalaşmasına böyük təsir göstərir. Belə ki, şimal dənizlərinin sahilləri spesifik
xarakter daşıyır. Tundra zonasında və Mərkəzi Yakutiyada termokarst gölləri bir çox
rayonlarda buzlardan əmələ gəlmiş təpələr və səthi qrunt sularının rejimini
müəyyənləşdirir. Suyun qrunta daxil olmasına mane olaraq, düzənliklərdə bataqlaşma
prosesi gedir. Yazda ağır sular donuşlu qruntların və dərələrin ezərinə çökərək
çayların səviyyəsinin artmasına şərait yaradır.
Çayları və gölləri. Orta Sibir çay şəbəkəsilə zəngin ölkədir. Gursulu və kiçik
çaylardan ibarət olaraq, çay şəbəkəsinin orta sıxlığı 0.2 km-dir. Orta Sibir çaylarının
əksəriyyəti qar suları ilə qidalanır. Qrunt suları ilə qidalanma 5-8 % təşkil edir. Bütün
çaylarda isti dövrlərdə axım sürəti illik axımın 70-90 %-ni, qışda 10 %-ni təşkil edir.
Buna görə çaylarda suyun hündürlüyü Lenada 10 m, Aşağı Tunquskada 20-25-ə
qalxır. Orta Sibirin çayları Şimal Buzlu okeanı hövzəsinə aiddir.
Lena-Orta Sibirin ən böyük çayıdır. (4400 km) Başlanğıcında əsl dağ çayı xarakteri
daşıyır. Güclü axına malikdir. İri qolları Oleqmu, Aldant və Bilyuy çaylarıdır. Lena
tədricən düzən xarakterli çaya çevrilir. Orta illik su sərfi saniyədə 16300 m³-dir. Hər il
Lena çayı 15 mln ton bərk gətirmələr gətirir. Bu da Laptevlər dənizinə töküldükdə
deltalanır. Deltasının sahəsi 32000 km²-dir.
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Yeniseyin sağ qollarından ən maraqlısı Anqaraçaydır. Ümumi uzunluğu1826 kmdir. Çayın meylliyi 170-180 m-dir. Baykal gölü çayın axım rejiminə təsir göstərir.
Orta Sibirin ən böyük gölü Taymır gölüdür. Bırranaq dağının cənub ətəyində
yerləşir. Sahəsi 4650 km²-dir. Bundan başqa Dişkun (dərinliyi 200-250m) və Xantay
(100-120 m)gölləri də vardır.
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Qafqaz
MDB-nin cənubunda yerləşən dağlıq ölkədir. Qərbdən onu Qara və Azov dənizləri,
şərqdən Xəzər dənizi əhatə edir. Qafqazın şimal sərhəddi Kuma-Manıç çökəkliyi,
cənub sərhəddi Türkiyə və İranla dövlət sərhəddi hesab olunur. Bu sərhəd şərtidir,
təbii şəraitində kəskin fərq olmayan ərazini bölmüşdür. Qafqazın sahəsi 440 min km²dir. Burada Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Rusiya Federasiyasının Dağıstan
vilayəti yerləşir.
Qafqaz dağlıq ölkədir. Dağ sistemləri Qafqazın özünəməxsus spesifikliyini təmin
edir və təbii xüsusiyyətlərin həddən artıq rəngarəngliyini şərtləndirir. Qafqazda
subtropik və yüksək dağlıq landşaft zonaları özünəməxsusluğu ilə seçilir. Cənub
hissəsi Zaqafqaziya atmosfer proseslərinin xüsusiyyətlərinə, ilk növbədə ilin isti
yarısında tropik havaya malik olmasına görə subtropik iqlim qurşağına aid ola bilər.
Burada ovalıq və dağətəklərinin təbiətində rütubətli və quru subtropiklərin əlamətləri
özünü göstərir. Qafqazın təbiəti çox endemikdir. Lakin burada cənubi Rusiya çölləri,
Avropanın Aralıq dənizi sahəsi, Ön Asiya yaylası və Orta asiya səhraları üçün
səciyyəvi olan flora və fauna elementlərinə də rast gəlmək olar. Qafqazın təbiətinə
Asiya vilayətlərinin təsiri Avropaya nisbətən daha güclüdür. Təbii xüsusiyyətlərinə
görə Qafqaz Predqafqaziyanın qərb və orta hissəsindən başqa Asiyaya daha yaxındır.
Ənənəyə görə, əgər Avrasiya materiki 2 qitəyə bölünürsə, onda Qafqazı Avropaya
yox, Asiya qitəsinə aid etmək daha doğru olar. Qafqazın coğrafiyası haqqında
məlumat çox qədim dövrlərdən toplanmağa başlamışdır.
Oroqrafik vilayətləri
Qafqaz bir neçə oroqrafik vilayətə ayrılır. Onun şimal hissəsini Kuma-Manıç
çökəkliyindən Böyük Qafqazın ətəklərinə qədər uzanan Predqafqaziya təşkil edir.
Qərbi Predqafqaziyanın əsas oroqrafik vahidi Kuban Azovyanı ovalığıdır. Orta
Predqafqaziyada Stavropol yüksəkliyi (831m), adaşəkilli Mineralovodsk dağları
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qrupu (1401 m-ə qədər) və çox da hündür olmayan 2 sıra dağdan ibarət Terek-Sunja
yüksəkliyi yerləşir. Şərqi Predqafqaziyada isə Xəzərsahili ovalığın cənub-qərb
kənarını təşkil edən Terek-Kuma ovalığı yerləşmişdir.
Böyük Qafqaz nəhəng dağ sistemidir. Oroqrafiyasına görə onu ox zolağına, şimal və
cənub yamaclara bölmək olar. Ox zolağından şərqə doğru getdikcə kənarlarda orta
hündürlüklü və alçaq dağlardan başqa hündürlüyü 3000-4000 m-dən çox olan yüksək
dağlıq sahə tutur.
Lix dağları ilə köndələninə ayrılan Kolxida ovalığı və oroqrafik cəhətdən daha
mürəkkəb olan Kür çökəkliyi Böyük Qafqazı Zaqafqaziya yaylalarından ayıran
uznuna depressiya əmələ gətirir. Onu Rioni-Kür depressiyası və ya Rioni-Kür dəhlizi
adlandırırlar. Zaqafqaziyanın cənubunda Zaqafqaziya yaylasının dağlıq vilayəti
ayrılır. (Araqas 4090 m) Onun şimal və şimal-şərq kənar silsilələri Kiçik Qafqaz
qırışıq dağ sistemi yaratmışdır. (3724 m-ə qədər) Bundan cənubda daxili hissədə
yerləşən, əsasən vulkanik yaylalardan ibarət olan sahə Cavahet-Ermənistan yaylası
adlanır. Zaqafqaziyanın cənub-şərqində Talış dağları (2492 m-ə qədər) və buna
söykənən Lənkəran ovalığı yerləşmişdir.
Qafqazı çox vaxt Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya adı ilə 2 yerə bölürlər. Bunlar
arasındakı sərhəd Böyük Qafqazın Suayırıcı silsiləsi üzrə götürülür.
Relyefi.
Qafqazın relyefi nəhəng dağ qalxmaları, yüksəkliklər və ovalıqların vəhdəti ilə
səciyyələnir. Dağların yuxarı yüksəklik qurşaqlarını cavan alp tipli relyef formaları
tutur. Ovalıqlar əsas etibarilə allüvial, prollüvial-allüvial və dəniz tipli akkumlyativ
düzənliklərdən ibarətdir.
Qafqazın geoloji quruluşunun əsas xüsusiyyətləri və geoloji inkişafının mühim
mərhələləri ilə tanışlıq göstərir ki, oroqrafik vahidlərin hər biri geoloji quruluşun və
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inkişaf tarixinin vəhdətinə malikdir. Bu da onları mənşə etibarilə yekscins
geomorfoloji vilayət kimi qəbul etməyə imkan verir. Mezozoy geosinklinalında
inkişaf edən vahid, lakin mürəkkəb struktur quruluşa malik Böyük Qafqaz
meqantiklinoriumuna, Kolxida ovalığı, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqazın qırışıq dağları
və Cavahet-Ermənistan vulkanik yaylası buna misal ola bilər. Talış dağları genetik
cəhətdən Kiçik Qafqaza yaxın olan xüsusi geomorfoloji region əmələ gətirsə də,
məkanca ondan aralı olduğundan Elbrus sitemi ilə daha çox əlaqədardır.
Predqafqaziyada 2 əsas geomorfolji vahid Qərbi və Orta Predqafqaziya vilayəti və
Xəzərsahili ovalığın bir hissəsi olan Terek-Kuma ovalığı ayrılır.
İqlimi.
Qafqazın iqlimi olduqca müxtəlifdir və bu, hər şeydən əvvəl relyefin təsiri ilə izah
olunur. Qafqaz mülayim və subtropik iqlim qurşaqları sərhədində yerləşir. Şimali
Qafqaz mülayim, Zaqafqaziya isə subtropik iqlim qurşağına aiddir. Bunlar arasındakı
fərq xüsusilə havanın temperaturunda aydın görünür. İllik orta temperatur şimalda
10°S, cənubda isə 16°S-dir. Predqafqaziyada yanvar ayının orta temperaturu -5°,
Qərbi Zaqafqaziyada 6°, Şərqi Zaqafqaziyada isə 3° S-dir. İyulun orta
temperaturuqərbdə 23-24°S, şərqdə isə 25-29° S-dir.
Qafqaz eyni zamanda Atlantik və Aralıq dənizinin rütubətli hava kütlələrinin və
digər tərəfdən də, Avrasiyanın daxili vilayətləri üzərində yaranan quru, kontinental
hava kütlələrinin təsiri sahəsində olan sərhəd zolağında yerləşir. Qara və Xəzər
dənizlərinin sahəsi onların üzərində dəniz tipli hava kütlələrinin yaranması üçün
kiçikdir. Burada əsasən kontinental hava kütlələri sirkulyasiya edir. Temperatur və
rütubətin dəyişməsi ancaq suyun aşağı qatlarında gedir. Qafqazın mürəkkəb dağlıq
relyefi burada yerli iqlimin müxtəlif növlərini əmələ gətirir. Böyük Qafqazın dağ
səddi ilə mühafizə olunan və xüsusilə Zaqafqaziyanın subtropik rayonları mühim
təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Müasir buzlaşma Böyük Qafqaz dağlıq vilayətinin
səciyyəvi cəhətlərindən biridir.
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Çayları və gölləri
Qafqazın çayları Xəzər dənizi, Qara dəniz və Azov dənizi hövzələrinə aiddir. Böyük
axım sürətinə malikdirlər. Böyük Qafqazın şimal yamacının və cənub uamacının
mərkəz hissəsinin çayları ilin isti yarısında daşmaları ilə səciyyələnir. Bu çaylar daimi
qar və buzlaqlardan və yüksək dağlıq yerlərdə gec əriyən mövsümi qar suları ilə
qidalanırlar. Cənub yamacın bir çox çayları və Zaqafqaziya yaylasının əksər çayları
mövsümi qarların əriməsi ilə əlaqədar olaraq yazda daşırlar. Çayların əksəriyyətindən
meşə materialını axıtmaq və suvarmada istifadə edilir. Böyük Qafqaz və Zaqafqaziya
yaylalarından axan bir sıra çayların üstündə SES-lər tikilmişdir.
Qafqazda müxtəlif mənşəliçoxlu göllər vardır. Böyük Qafqazın qərb və mərkəzi
yüksək dağlıq hissəsində kar tipli göllər, əhəngli süxurlardan əmələ gəlmiş ön
sislilələrdə karst gölləri yayılmışdır.
Torpaq və bitki örtüyü
Predqafqaziyanın qərb və orta hissəsində çöl üçün səciyyəvi olan qara torpaqlar,
Terek-Kuma ovalığında isə açıq şabalıdı və digər yarımsəhra torpaqları yayılmışdır.
Böyük Qafqazda dağ sisteminin aşağı torpaqları müxtəlifdir və yuxarıya doğru qonur
torpaqların üstün olduğu dağ-meşə torpaqları ilə əvəz olunur. Daha yuxarıda isə
subalp və alp dağ-çəmən torpaqları yerləşir. Böyük Qafqazın əhəngli süxurlarından
ibarət ön silsilələrdə, xüsusilə onun cənub yamacında, dağ-meşə torpaqları zonasında
çürüntülü-karbonatlı torpaqlar geniş yayılmışdır.
Kolxida ovalığında əsasən bataqlıq, allüvial, qleyli-podzol və subtropik podzol
torpaqlar, qalxmış kənar sahələrdə isə sarı və qırmızı torpaqlar yayılmışdır. Kür-Araz
ovalığı və Abşeron yarımadasında quru subtropiklərin boz və boz-çəmən torpaqları
yayılmışdır. Talışın ətəklərində əsasən sarımtıl-podzol, dağ yamaclarında isə qonur
torpaqlar yayılmışdır. Cavahet-Ermənistan yaylasının lava yaylalarında və qalxmış
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düzənliklərdə dağ qaratorpaqları, nisbətən yüksək dağlıq hissələrdə isə dağ-çəmən
torpaqları hakimdir.
Qafqazın bitki örtüyü növ, tərkibinin zənginliyi və bitki qruplarının müxtəlifliyi ilə
fərqlənir. Qafqazda 6000-dən artıq bitki növü qeyd edilir. Terek-Kuma ovalığı əsasən
yarımsəhra bitkiləri ilə örtülüdür. Böyük Qafqaz daxilində bitki örtüyünün hündürlük
zonallığı müşahidə olunur. Xüsusilə meşə və yüksək dağlıq zonanın subalp və alp
çəmənləri geniş yayılmışdır. Kolxida ovalığını əhatə edən dağ yamaclarında
həmişəyaşıl meşəaltı bitkiləri olan relikt enliyarpaqlı meşələr bitir.
Kür çökəkliyində yarımsəhra bitki qrupu, kənar sahələrdə isə çöl bitkiləri
yayılmışdır. Talış dağlarının aşağı dağlıq qurşağı talış və ya hirkan tipli relikt
meşələrlə örtülüdür. Orta və şərq hissənin aşağı qurşağında şiblək tipli kolluqlar,
dağların yüksək hissəsində isə dağ-çəmən, subalp və alp bitkiləri yayılmışdır.
Cavahet-Ermənistan yaylasını dağ-çöl, yüksək dağlıq hissələrdə isə dağ-çəmən
bitkiləri tutur.
Fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması.
Qafqazın əsas ərazi vahidləri –Qərbi və Orta Predqafqaziya, Terek-Kuma ovalığı,
Böyük Qafqaz, Kolxida ovalığı, Kür çökəkliyi, Lənkəran ovalığı və talış dağları,
Kiçik Qafqaz, Cavahet-Ermənistan yaylası bütün komplekslərinin təbii
xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Daha sonra onlara əsas fiziki-coğrafi
regionlar kimi baxılır.
Qərbi və Orta Predqafqaziya Rusiya düzənliyinin çöl zonası ilə qarışdırılmış
dağətəyi zonal vilayət təşkil edir. Terek-Kuma ovalığı, Xəzərsahili ovalıq
yarımsəhrasının bir hissəsi olub, onun xüsusi əyalətidir. Böyük qafqaz dağlıq fizikicoğrafi vilayət olub, tərkibində yeddi əyaləti birləşdirir. Kolxida ovalığı və Kür
çökəkliyi Zaqafqaziyanın subtropik dağarası düzən və çökəklik əyalətləridir.
Lənkəran ovalığı və Talış dağlarının, əsas hissəsi Şimali iranda yerləşən hirkan
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vilayətinin qərb əyalətlərinin tərkibinə daxil olan yarıməyalət əmələ gətirir. Kiçik
Qafqaz xüsusi əyalət təşkil edən və təbiətinə görə qərb və şərq hissəsi bir-birindən
fərqlənən dağlıq vilayət əmələ gətirir. Cavahet-Ermənistan yaylası Ön Asiyanın geniş
kontinental yaylalarından biri olan Ermənistan yaylasının şimal-şərq əyalətidir.
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Rusiya düzənliyi.
Rusiya düzənliyi onu əhatə edən Ural, Karpat və Krım dağları ilə birlikdə MDB-nin
qərbini, Avropa hissəsini tutur. Bu düzənlik Şimal Buzlu okeanı sahillərindən Qara və
Xəzər dənizlərinə və Qərb dövlət sərhədindən Urala qədər uzanır. Onun sahəsi 4 mln
km ²-ə yaxındır.
Relyefi. Rusiya düzənliyi relyefinin ümumi əlamətləri tektonika, düzənliyin qədim
zamanlardan dağ əmələgəlmə proseslərinə məruz qalmaması, ərazinin böyük
hissəsinin qədim Kembriyəqədərki platforma mənsubluğu ilə müəyyən olunur. Ona
görə də Rusiya düzənliyi dağ sistemlərindən məhrumdur və çox böyük sahələrdə
yüksəkliyin azca tərəddüd etməsilə səciyyələnir. Y.A. Meşeryakova görə Rusiya
düzənliyinin mütləq hündürlüyü 142 m-ə yaxındır.
Səthinin ümumi düzənlik xarakterli olmasına baxmayaraq, relyefinə görə Rusiya
düzənliyini yeknəsək adlandırmaq olmaz. Burada həm yüksəkliklər, həm də ovalıqlar
var. Orta Rusiya, Valday, Volqaboyu, Volın-Podol və başqa yüksəkliklərin
hündürlüyü 400 m-ə çatır. Qara dəniz sahilboyu, Dnepr, Oka-Don, Xəzərsahili,
Peçora və başqa ovalıqların hündürlüyü okean səviyyəsindən 200 m-ə belə çatmır.
Bunlardan ən alçaqda yerləşəni Xəzərsahili ovalıqdır.
Rusiya düzənliyi platformaya uyğun gəlir. Rusiya platformasında qalxanlardan 2-iBaltik və Ukrayna qalxanları məlumdur. Baltik qalxanına Kareliya və Kola
yarımadası daxildir. Bu qalxanın davamı MDB hüdudlarından xaricdə Finlandiya və
İsveç ərazisinə keçir. IV dövr çöküntülərinin nazik və fasiləli örütkləri nəzərə
alınmazsa, burada arxey və proterozoyun kristallik süxurları hər yerdə səthə çıxır.
Ukrayna qalxanı Azov dənizi sahillərindən Dneprboyu yüksəkliklərinə və Cənubi
Polesyeyə qədər uzanır. Baltik qalxanından fərqli olaraq Ukrayna qalxanı paleogenneogen çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Burada qranit və qneyslər yer səthinə əsasən çay
vadiləri yaxınlığında çıxır.
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Xəzərsahili sinekliz Rusiya platformasının ən dərin sineklizlərindən biridir. Bu
sineklizdə kembriyəqədərki bünövrənin dərində (20 km-ə qədər) yerləşdiyi güman
edilir.
Rus platformasının bünövrəsinin strukturunda sınmalarla məhdudlanmış nazik
novabənzər əyrilər- avlokogenlər müstəsna dərəcədə böyük rol oynayır. Paleozoyun
sonu- mezozoyun əvvəində avlokogenlərdə enmələr yüksəkliklər əmələ gətirən
qalxmalarla əvəz olunurlar. Bu kimi qalxmalara Valday, Moskva, Smolensk
yüksəklikləri və ehtimal ki, Dmitrov-Klin zirvəsi də aid edilir. Düzənlikdə
yerləsşməsinə baxmayaraq, Donetsk təpəliyi müasir dövrdə şiddətli peneplenləşmiş
paleozoy yaşlı qırışıq dağ massividir. Ön Qafqaz ərazisində və ondan şimala doğru
şiddətli metamorfizləşmiş süxurların paleozoy qırışıqlığı kompleksi yerləşmişdir.
IV dövr hadisələri. IV dövrdə Rusiya düzənliyinin geomorfoloji inkişafının tektonik
hadisələrlə şərtlənmiş 3 mərhələsini fərqləndirirlər:
1. Erkən IV dövrün (IV dövrün aşağı sərhədindən Oka buzlaşmasının
başlanmasına qədər) ümumi intensiv qalxmavə relyefin maksimum
parçalanması mərhələsi.
2. Erkən və orta IV dövrün (Oka buzlaşmasının başlanğıcından mikulin
buzlaqarası dövrünün sonuna qədər) hamarlanma, çöküntü toplanma
proseslərinin üstün olduğu ümumi tədrici enmə mərhələsi. Bu mərhələdə
allüvial düzənliklər və polesyelərin formalaşması başa çatır.
3. Erkən IV dövr mərhələsinə (Valday buzlaşması dövrü və holosen) nisbətən zəif
qalxan yeni ümumi qalxma səthlərilə səciyyələnir.
Rusiya düzənliyinin Şimal Buzlu vilayəti. Bu vilayətin xarakter əlamətlərini
müəyyən dərəcədə buzlaq fəaliyyəti- çöküntülər toplanması, buzlaq qazılmaları və s.

behruzmelikov.com

ilə bağlı olan relyef formaları təşkil edir. Şimal Buzlu vilayətində 4 geomorfoloji
əyalət ayrılır:
1. Kola yarımadası və Koreliyanı əhatə edən buzlağın dağıtdığı əyalət. Bu əyalətin
ərazisi materik buzlağının mərkəzlərindən biri olmuş, nəhəng qalınlığa malik
buzlaq örtüyü oradan Rusiya düzənliyinin cənub və cənub-şərqinə yayılmışdır.
Buzlaq özündən əvvəl yaranmış çuxurları dərinləşdirmiş, qayalıqları
cilalayaraq “qoyun kəlləsi” formasına salmış, qranit, qneys, qumdaşı parçalarını
qoparıb özü ilə bərabər daha cənub rayonlara aparmışdır. Relyefin buzlaqakkumlyativ formaları içərisində son moren tirələri yaxşı qorunub saxlanmış,
bəzi yerlərdə isə kam təpələri və ozlar qalmışdır.
2. Valday buzlağının cavan təpəli-moren relyefi əyaləti. Bu əyalət pribaltikadan
və Belorusiyanın şimalından Şimali Dvinanın orta axınına doğru enli zolaq
şəklində uzanır. Relyefin buzlaq-akkumlyativ formaları özünün müxtəlifliyi və
təzəliyi ilə insanı heyrətə salır. Valday buzlağı akkumlyasiyası sahəsinin əsas
geomorfoloji landşaftları qaydasız yayılmış təpələrlə birlikdə son moren
tirələrindən, əsas morenlərin sakit dalğavari düzənliklərindən, zandr
qumlarından, bataqlıqlaşmış kol-buzlaq ovalıqlarından, minlərlə böyük və kiçik
göllərdən ibarətdir. Əyalət üçün buzlaq-akkumlyativ relyef formalarından ozlar
(tirələr), kamlar və zvonets-qüllələr daha səciyyəvidir.
3. Moskva buzlağının dalğavari-morenli əyaləti. Onun cənub sərhədi Minsk və
Moskvanın cənubundan, Vetluqa çayının yuxarı axınından keçir. Burada buzlaq
relyef formaları aşınmışdır. Burada yalnız son moren tirələri olan bəzi
yerlərdəki təpəli akkumlyativ buzlaq relyefi yuyulmamış, çuxurlarda tək-tək
göllər qalmışdır. Cənuba doğru relyefin formalaşmasında erozion proseslərin
rolu tədricən qüvvətlənir, dərə və yarğanlar çoxalır.
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4. Dnepr buzlağının qumlu-meşəli polesyelər və lyossla örtülmüş təkrar moren
düzənliyi əyaləti. Buzlaq vilayətinin cənub kənarı boyu cənub-qərbdən şimalşərqə tektonik ovalıqlar zolağı uzanır. Dnepr morenləri burada Dnepr və
Moskva buzlaqlarının suları ilə yuyulmuşdur. Dyun relyefli qumlu zandr
düzənlikləri üstünlük təşkil edir. Bu, Pripyat, Desna, Meşşora, Yuxarı Volqa,
Oka-Moşka, Vetluqa, Vyatka-Kama polesyeləridir. Bunlar bəzən kiçik adalar,
bəzən də geniş düzənlik formasında olan 2-ci dəfə əmələ gəlmiş moren
düzənlikləri ilə növbələşir.
Rusiya vilayətinin morendənkənar cənub vilayəti. Morendənkənar cənub
vilayətin relyefinin formalaşmasında buzlaq bilavasitə iştirak etməmişdir. Buna görə
də vilayətdə buzlaq akkumlyasiyası relyefi əvəzinə erozion yarğan-qobu relyefi
formalaşmışdır. Düzənliyin cənubunda erozion relyefin formalaşması çoxdan,
paleogen və neogendə, bəzi yerlərdə isə hətta tabaşir dövrünün axırında, ərazinin
dəniz sularından azad olduğu vaxtdan başlamışdır. Düzənliyin yalnız cənub-şərqi IV
dövrdə dəniz altından çıxan Xəzəryanı ovalıq müstəsnalıq təşkil edir.
Rusiya düzənliyinin cənubunda erozion relyefin yetkinliyi hər şeydən əvvəl çay
dərələrinin xarakterində nəzərə çarpır. Çox vaxt çay dərələrinin sağ yamacları dik, sol
yamacları isə yastı olur. Dərələrin sol, yastı yamacları boyu yataqüstü terrasların geniş
zolağı uzanır.
Çay vadilərindən suayırıcılarına tərəf sıx yarğan və qobular ayrılır. Relyefin ən
erozion forması yarğandır. Morendən kənar vilayətdə, çayarası yaylalar suayırıcıların,
düzən və yamacların assimmetrikliyi ilə xarakterizə olunur. Qısa və dik yamaclar
şiddətli eroziyaya məruz qalmış, yarğan və dərələrə parçalanmış və dördüncü dövrün
yumşaq çöküntülərinin bütöv örtüyündən məhrum olmuşdur.
Rusiya düzənliyinin morenlərdən kənar cənub vilayəti 3 geomorfoloji əyalətə
ayrılır.
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Yumşaq çöküntülü cənub-qərb əyalətinə Ukrayna və Don çayı hövzəsi daxildir.
Əyalətin qərb və şərq hissələrindəki lyosslu süxurlar eyni olmayıb, qərbdə tipik lyoss,
şərqdə isə lyossabənzər gillicələr inkişaf etmişdir. Lyoss süxurlarının bütöv örtüyü
suayırıcıların səthini hamarlamışdır. Suayırıcıların yeksənəkliyi külli miqdarda girdə
formalı, dibi hamar və dik divarlı dayaz çökəkliklərlə pozulur. Bunlar çöl çalaları və
ya “nəlbəkiləri” adlanır. Onların diametri 20 m-dən 50 m-ə qədər, dərinlikləri onlarla
santimetrdən 2 m-ə qədərdir.
Yumşaq çöküntülərdən məhrum şimal-şərq əyalətinə yüksək Zavoljyenin çöl və
meşə-çöl ərazisi daxil edilir. Bu əyalət bütöv yumşaq çöküntü örtüyünün olması və
suayırıcılarda özündən əvvəlki əyalətdən müxtəlif litoloji tərkibli ana süxurların yer
səthinə çıxması ilə fərqlənir. Bunun nəticəsində suayırıcıların yamacları çox vaxt
struktur terraslarla mürəkkəbləşmişdir, zirvələri isə aşınma qalıqları-şixanlar və
sopkalardan ibarətdir.
Zavoljyedə sırt gilləri özünəməxsus çöküntü tipi əmələ gətirir. Zavoljyedə yumşaq
çöküntülər olmadığından burada Don hövzəsinə və Ukraynaya nisbətən cavan
yarğanlar çox azdır. Volqaboyu yüksəkliyi relyef və geomorfoloji proseslərin
xarakterinə görə cənub-qərb və şimal-şərq geomorfoloji əyalətləri arasında aralıq
mövqe tutur.
Xəzəryanı ovalıq əyaləti dəniz sularından yaxın vaxtda azad olmuş və özünəməxsus
geomorfoloji xüsusiyyətə malikdir. Ovalığın çox alçaq və geoloji cəhətdən cavan
olması, zəif parçalanması, çay vadiləri və suayırıcılarda kifayət qədər diferensiasiya
olunmaması ilə izah olunur. Quru iqlim və səth axımının tamam olmaması da həmin
əlamətlərin səbəbidir.
Iqlim xüsusiyyətləri
Rusiya düzənliyinin iqlimi əsas etibarilə ərazinin coğrafi mövqeyi və düzənlik
relyefi ilə müəyyənləşdirilir. MDB-nin başqa hissələrinə nisbətən Rusiya düzənliyinə
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Atlantik okeanı və onun isti Şimali Atlantik cərəyanının təsiri daha çoxdur.
Düzənlikdə Şərqi Sibirdəki kimi şaxtalar olmur. Şimal-şərqində yanvarın orta
temperaturu -20° S-ə yaxın, qərbində isə -4-5° S-dir. Düzənliyin çox hissəsində iyulun
orta temperaturu 20° S-dən az olub, yalnız cənub-şərqində 25° S-ə qədər qalxır.
Rusiya düzənliyinin şimaldan cənuba doğru böyük məsafədə uzanması, onun şimal
və cənub hissələri arasındakı kəskin iqlim fərqlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Rusiya düzənliyi ərazisində 2 iqlim vilayəti- şimal və cənub ayırmaq olar.
Şimal iqlim vilayəti yüksək atmosfer təzyiqi (Voyeykov oxu) sahəsindən şimala
doğru yerləşir. Buna görə də bütün il ərzində rütubətli qərb küləklərinin üstünlüyü ilə
xarakterizə olunur. Şimal iqlim vilayətində cənub-qərb hissə müstəsna olmaqla, qış
soyuq və çox qarlı keçir. Onun şimal-şərqində yanvarın orta temperaturu -15°S, -20°
S, qar örtüyünün qalınlığı 70 sm olub, il boyu 220 gün yerdə qalır. Vilayətin cənubqərbində qış xeyli yumşaqdır. Yanvarın orta temperaturu -10° S-dən aşağı düşmür,
qar örtüyünün davamiyyəti ildə 3-4 aya qədərdir. Onun orta çoxillik qalınlığı isə bəzi
yerlərdə 30 sm-ə çatır.
Vilayətin bütün ərazisində yay sərin və hətta soyuqdur. İyulun orta temperaturu
cənubda 20° S-dən az şimalda,barens dənizi sahilində isə cəmi 10° S-dir.
Şimal vilayətində mövcud temperatur şəraitində illik yağıntı buxarlanma
miqdarından çoxdur və yalnız vilayətin cənubunda rütubət balansı neytral vəziyyətə
yaxınlaşır. Şimal vilayətində 4 iqlim tipi yayılmışdır: tundra, meşə-tundra, tayqa və
qarışıq meşələr.
Cənub iqlim vilayəti yüksək atmosfer təzyiqi (Voyeykov oxu) sahəsində və ondan
cənubda yerləşir. Onun ərazisində küləklərin istiqaməti sabit deyil: yayda hakim olan
qərb küləkləri, qışda cənub şərqdə soyuq quru şərq küləkləri ilə əvəz olunur. Cənub
vilayətində yağıntıların miqdarı il ərzində 500-300 mm, yəni şimala nisbətən azdır.
Yay uzun və isti, cənub-şərqdə isə qızmar olur. Iyulun orta temperaturu 20-25°S-dir.
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Cənub iqlim vilayətinin ərazisində meşə-çöl, çöl, yarımsəhra və səhra iqlim tipləri
vardır.
Sular
Rusiya düzənliyi inkişaf etmiş göl-çay şəbəkəsinə malikdir. Onun sıxlığı və rejimi
şimaldan cənuba doğru iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq dəyişir. Həmin istiqamətdə də
ərazinin bataqlaşma dərəcəsi və qrunt sularının dərinliyi və keyfiyyəti dəyişir.
Çaylar
Oroqrafiyanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq Rusiya düzənliyinin çayları iki əsas
istiqamətdə- şimal və cənuba tərəf axır. Şimala meyl edən çaylar Barens, Ağ və Baltik
dənizlərinə, cənuba meyl edənlər isə Qara, Azov və Xəzər dənizlərinə tökülür.
Düzənliyin bütün çayları bir iqlim tipinə mənsub olub, yazda daşan və əsasən
qarlardan qidalanan çaylardır.
Şimali Dvina. Suxona ilə birlikdə uzunluğu 1302 km, hövzəsinin sahəsi 357000 km²dir. Suxona və Yuq çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Yuxarı axınında Vıçeqda
çayının töküldüyü yerə qədər o, Kiçik Şimali Dvina adlanır. Orta illik su sərfi
3490m³/san-dır. Ağ dənizə töküldüyü yerdə Şimali Dvina beş qola ayrılaraq sahəsi
9000 km² olan delta əmələ gətirir. Şimali Dvinanın qidalanmasında yağış və qrunt
suları böyük rol oynayır.
Peçora. Uzunluğu 1809 km, hövzəsinin sahəsi 322000 km²-dir. Barens dənizi
hövzəsinin ən sulu çayıdır. Onun orta illik axımı 120 km³ bərabərdir, sərfi isə 4100m³
saniyədir. Peçoranın və onun sağ qollarının (İliç, Şuqor və s.) başlanğıcı Ural sıra
dağlarında yerləşir.
Neva. Rusiya düzənliyinin özünəməxsus çaylarından biridir. Onun uzunluğu cəmi
74km-dir. Neva Ladoqa gölündən çıxır və Leninqrad yaxınlığında Baltik dənizinin
Fin körfəzinə tökülür. Neva qısa olmasına baxmayaraq, çoxsulu çaylardan biridir.
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Onun illik axımı 82 km³-ə bərabərdir, saniyədə orta sərfi isə 2530 m³-dir. Bu
xüsusiyyət onunla izah edilir ki, Neva, Ladoqa, Oneqa və İlmen gölləri hövzələrini
əhatə edən böyük ərazidə (281000 km²) toplanmış suları axıdır.
Volqa. Rusiya düzənliyinin və bütün Avropanın ən böyük və ən sulu çayıdır. Volqa
hövzəsi fiziki-coğrafi şəraitinə görə olduqca müxtəlifdir: onun şimalında tayqa və
qarışıq meşələr, mərkəzində meşə-çöl və çöl, cənubunda isə yarımsəhra və səhralar
yerləşir. Su səviyyəsi tərəddüdünün ən yüksək amplitudu Kamanın mənsəbində
maksimuma-17 metrə çatır. Volqa mənsəbində 80 qola ayrılaraq böyük delta
yaratmışdır. Volqaya çoxlu qol birləşir. Onlardan ən mühümləri Oka və Kamadır.
Volqanın nəqliyyat əhəmiyyəti də olduqca böyükdür.
Dnepr. Uzunluğu 2200 km, hövzəsinin sahəsi 504 min km²-dir. Rusiya düzənliyinin
cənub-qərbinin ən əhəmiyyətli çayıdır. Dneprin mənbəyi Valday yüksəkliyində,
qarışıq meşələr zonasındadır. Kiyevdən aşağıda Dnepr meşə-çöl və çöl zonalarından
axır. Qara dəniz Dneprin mənsəbini basmış və limana çevirmişdir. Orta illik su sərfi
isə 1660 km³/ saniyədir.
Don. Böyüklüyünə baxmayaraq (uzunluğu 1870 km, hövzəsinin sahəsi 422 min km²)
azsulu olub, Rusiya düzənliyinin cənubu üçün tipik çaydır. Donun orta su sərfi
935m³/s-dir. Çayın rejimi şiddətli yaz daşqını və yayda az su sərfi ilə xarakterizə
edilir.
Göllər
Rusiya düzənliyində göllər olduqca qeyri-bərabər yayılmışdır. Eroziyanın nisbətən
zəif parçaladığı relyefin çuxurlarının üstünlük təşkil etdiyi və yaxşı rütubətlənmiş
şimal-qərbdə göllər daha çoxdur. Düzənliyin cənub-şərq hissəsi isə, əksinə, demək
olar ki, göllərdən məhrumdur. Rusiya düzənliyi ərazisində göllərin yayılması və
genezisinə görə fərqlənən 4 göl vilayəti ayırmaq olar.
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Buzlaq-tektonik göllər vilayəti Kareliya və Kola yarımadası ərazisini əhatə edir.
Bura əsl göllər ölkəsidir. Təkcə Kola yarımadası ərazisində hərəsinin sahəsi 0.01 km²dən artıq olan 110700 göl vardır. Koreliyada 42644 göl müəyyən edilmişdir. Göllərin
97 %-dən çoxunun sahəsi 1 km²-dən kiçikdir. Kola yarımadasının ən böyük göl-dənizi
İmandra, Umbozero və Levozerodur.
Xinbin dağlarından qərbdə yerləşən İmandra gölünün sahəsi 900 km²-ə yaxın olub,
mürəkkəb, pərli formaya malikdir. Gölün ən dərin hissəsi (67 m) şərq sahilində
yerləşir.
Öz böyüklüyünə görə Kareliyada Pyaozero, Topozero, Seqozero, Vıqazero və
Kuyto gölləri ayrılır. Kareliyanın cənubunda Avropanın ən böyük gölləri olan Ladoqa
və Oneqa gölləri yerləşir. Ladoqa gölünün sahəsi 17700 km²-dir. Gğlün şimal sahilləri
qayalı olub, kristallik süxurlardan ibarətdir. Burada şxer adlanan çoxlu kiçik adalar
var. Şxerlərin yaxınlığında gölün 230 metrə çatan ən dərin yeri yerləşir.
Oneqa gölü (sahəsi 9720 km²) sahə etibarilə Ladoqa gölündən 2 dəfə kiçikdir, lakin
bir çox cəhətdən ona oxşayır. O cənub-şərqdən şimal-qərbə tərəf 249 km uzanır, ən
enli yeri 83 kilometrdir.
Moren gölləri vilayəti Valday və qismən də Moskva buzlağı akkumlyasiyası zonası
ilə uyğun gəlir. Moren relyefinin çala-çüxurlarında minlərlə kiçik, dayaz göllər
səpələnmişdir. Vilayətin ən böyük gölləri olan Çud-Pskov və İlmen buzlaqyanı su
hövzəsinin qalıqlarıdır. Rütubətli illərdə çoxlu çayların (Şelon, Pola, Polist, Lovat,
Msta və s.) gətirdikləri sular İlmen gölünün alçaq bataqlı sahələrini örtərək sahəsini
2100 km²-ə qədər böyüdür, bu dövrdə maksimum dərinliyi 10 m-ə çatır. Quraq illərdə
gölün sahəsi 610 km-ə qədər kiçilir, dərinliyi isə 2.5 metrə qədər azalır. Baltik
dənizinin sahillərində laqun-liman gölləri (cənub-qərbdə) və karbon süxurlarının
(şimal-şərqdə) inkişaf etdiyi yerlərdə isə karst gölləri səpələnmişdir.
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Subasar və suffozion-karst gölləri vilayəti Rusiya düzənliyinin ən geniş vilayəti
olub, onun daxili, mərkəzi və cənub rayonlarını əhatə edir. Erozion relyeflə əlaqədar
olaraq burada göllər azdır. Çay vadilərində subasar göllər adi göllərdir. Hərdənbir
kiçik karst və suffozion göllərə də rast gəlinir. Bu vilayətdə göllərin azlığı üzündən
çoxlu süni su hövzələri yaradılmışdır. Burada yarğanların və dərələrin yuxarı
hissələrində minlərlə gölməçələr var.
Liman gölləri vilayəti Qara dəniz və Xəzər dənizi sahili ovalıqlarının ərazilərində
yerləşir. Qara dəniz sahili ovalığının limanları dənizdən qumlu burunlar vasitəsilə
ayrılan (keçmişdə çayların mənsəbi) dəniz körfəzləridir. Xəzər sahili ovalığın
limanları (ilmenləri) yazda çayların gətirdikləri su ilə dolan, yayda isə bataqlığa,
şoranlığa və yaxud biçənək yerlərinə çevrilən zəif formalaşmış çüxurlardır. Böyük
miqdarda çökmə xörək duzu ehtiyatlarına malik Elton və Baskunçak gölləri tektonik
mənşəlidir.
Qrunt suları.
A.N. Semixatov və V.İ. Duxanina Rusiya düzənliyində 7 qrunt suları zonası
müəyyən edirlər. Onların 4-ü Rusiya düzənliyinin buzlaq hissəsinin qrunt suları
zonası, 3-ü isə buzlaqdankənar hissəsinin zonalarıdır.
Şimal tundrasının donuşluqüstü mövsüm suları və Kola yarımadası tundrasının
az dərinlikdə yerləşən suları. Bu zonada su keçirməyən qat daimi donuşluq və Kola
yarımadasında yayılmış kristallik süxurlardır. Qrunt suları 0-1 metr dərinlikdə
yerləşir. Qrunt sularının yer səthinə yaxın yerləşməsi ərazinin güclü bataqlıqlaşmasına
səbəb olur.
Cavan buzlaq relyefi rayonlarının qrunt suları. Valday və Moskva buzlaqları
vilayətində yayılmışdır. Yer səthindən 0-10 metrədək dərinlikdə yerləşən dib
morenlərin zəif yeraltı suları yayılmışdır. Bəzi yüksəkliklərin (Silur yaylası, Timan
kryajı, Kola yarımadası) karst və çay suları azonal xarakter daşıyır. Bu sular 5

behruzmelikov.com

metrdən 20 metrə qədər dərinlikdə yerləşir. Yağıntıların mümkün buxarlanmadan çox
olması və qrunt sularının yer səthinə yaxın yerləşməs, zona ərazisinin, xüsusən onun
şimal yarısının yüksək dərəcədə bataqlıqlaşmasına şərait yaradır.
Allüvial və fluvioqlyasial düzənliklərin qrunt suları. Pripyat, Desna, Meşşora,
Unja-Vetluqa və s. polesye sahələri üçün səciyyəvidir. Bütün zona üçün yer səthinə
yaxın (0-3 metr dərinlikdə) yerləşən zəif minerallaşmış belə qrunt suları xarakterikdir.
Dnepr buzlaşmasının hamarlanmış buzlaq relyefi rayonlarının qrunt suları.
Zona daxilindəki qrunt suları Dnepr buzlağı morenlərinin örtük və lyossabənzər
gillicələrində ara-sıra yayılmış, tip etibarilə səthə yaxın yeraltı sulardır.
Nazik dördüncü dövr örtüklü və dördüncü dövrə qədərki özül süxurlarının
böyük çıxıntıları olan rayonların qrunt suları. Bu rayonlara Yüksək Zavoljye,
Volqaboyu, Volın-Podol yüksəklikləri və Orta Rusiya yüksəkliyinin cənubu aiddir.
Parçalanmış yarğan-dərə relyefi və quru kontinental iqlimlə əlaqədar qrunt suları
dərində, 20 metrdən daha artıq dərinlikdə yerləşir.
Qalın lyossörtüklü və lyossabənzər gillicəli rayonların qrunt suları meşə-çölün
cənubu və Ukrayna çölləri üçün daha səciyyəvidir. Qrunt suları 20-50 metr və daha
artıq dərinlikdə yerləşir.
Xəzərətrafı dəniz və allüvial-delta düzənliklərinin qrunt suları yastı, zəif
parçalanmış relyefli Xəzərsahili ovalığın quru və kontinental iqlim şəraitində
formalaşmışdır. Onlar yüksək dərəcədə minerallaşmışdır (3-dən 100 q/l) və çox da
dərində (0-dan 10 m-ə qədər) yerləşmişdir.
Torpaqlar və bitki örtüyü
Rusiya düzənliyi torpaq və bitkilərin üfiqi zonallığı aydın görünən əraziyə
nümunədir. Burada şimalda Arktika tundrasından tutmuş düzənliyin cənubunda
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mülayim qurşağın səhralarına qədər bitki və torpaqların mürəkkəb zonal spektri
müşahidə olunur.
Meşəsiz tundralar Norveçlə olan dövlət sərhədindən başlayaraq Pay-Xoya qədər
Barens dənizi sahilini və Arktika adalarını əhatə edir. Rusiya düzənliyinin geniş meşə
vilayəti ərazisində qərb (Avropa) və şərq (Sibir) növlərinin arelları kəsişir.
Iynəyarpaqlı ağac növlərinin əksəriyyəti Sibir mənşəlidir.
Rusiya düzənliyi tayqası, əsasən, tünd iynəyarpaqlı meşələrdən ibarətdir. Iki
növdən- adi küknar və Sibir küknarından ibarət olan küknar ağacı Şərqi Avropa
tayqasının həqiqi şahzadəsidir. Bitmə yerinə və ağacların keyfiyyətinə görə Rusiya
düzənliyinin küknar meşələri 5 tipə bölünür.
Yaşıl mamırlı küknar meşələri parlaq yaşıl mamırların bütöv örtüyü ilə xarakaterizə
olunur.
Uzunmamırlı küknar meşələri yaşılmamırlı meşələrə nisbətən daha yastı və az drenajlı
sahələri əhatə edən sıx mamır örtüyünə malikdir.
Sfaqnumlu küknar meşələri bataqlıqlaşmış torpaqlarda bitir.
Bataqlı-otlu küknar meşələri geniş dərə və çay vadilərində yerləşir. Meşəaltında sıx
və hündür ot örtüyü vardır.
Mürəkkəb (kollu) küknar meşələri drenajlı münbit torpaqlarda yayılmışdır,
enliyarpaqlı ağac növləri ilə qarışıqdır.
Rusiya düzənliyi tayqasında saçaqlı tozağacı (Betula verrucosa) və ağcaqovaq
(Populus tremula) ağaclarından ibarət xırdayarpaqlı meşələrin olması adi haldır.
Tayqada meşələrdən əlavə yüksəklik və ovalıq tipli bataqlıqlar da çoxdur.
Iynəyarpaqlı tayqa meşələri altında podzol torpaqlar əmələ gəlir. Qarışıq meşələr
zonası cənubda Lutsk-Kiyev-Ryazan-Qorki-Kazan xəttinə qədər uzanır.
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Suayırıcılarda meşə ilə otlu çöllərin qarışığından meşə-çöl bitki tipi yaranır.
Mülayim kontinental iqlim və parçalanmış relyeflə əlaqədar olaraq Rusiya
düzənliyində meşə-çöl şimaldan cənuba doğru çox uzanmışdır. Rusiya düzənliyi
meşə-çölü üçün şam meşəliyi də xarakterikdir.
Müxtəlifotlu çöl torpağı bütöv çimliyi və olduqca zəngin bitki örtüyü ilə xarakterizə
olunur. Müxtəlifotlu çöllərdə lyoss və lyossabənzər gillicələrdə tipik qələviləşmiş
qaratorpaqlar əmələ gəlir. Meşə-çöldən cənubda iqlimin kontinentallığının artması
nəticəsində müxtəlifotlu çöllər çöl zonasına məxsus olan dənli bitki çöllərinə keçir.
Dənli bitki çöllərinin torpaqlarında orta humuslu (adi) və azhumuslu (cənub)
qaratorpaqlar və tünd şabalıdı torpaqlar fon yaradır. Rusiya düzənliyinin cənubşərqində, yarımsəhralarda dənli bitki çölləri yovşanlı-dənli bitki çöllərinə keçir.
Yovşanlı-dənli bitki çöllərinin otları seyrək kompleksli olub, dənli bitki otlarından və
səhra yarımkollarından əmələ gəlmişdir.
Rusiya düzənliyinin landşaft zonaları və əyalətləri
Buz zonası
MDB-nin Avropa hissəsi ərazisində buz zonasına Frans-İosif Torpağı və Novaya
Zemlyanın Şimal adası daxildir. Bu, bütün il ərzində əriməyən qar və buzun hakim
olduğu zonadır.
Frans İosif torpağı.186 adadan ibarət bu arxipelaq Arktikanın mərkəzinə doğru daha
çox şimal hissəyə doğru yerləşmişdir. Arxipelağın sahəsi 16090 km²-dir. Arxiöelaq
Barens dənizinin şimal hissəsində yerləşdiyi ehtimal olunan rifeyə qədərki
platformanın bir hissəsi hesab olunur. Ən hündür zirvə dəniz səviyyəsindən 620-670
m-ə qədərdir. İqlim şəraiti çox sərtdir. Təkcə iyul ayında havanın orta temperaturu
müsbətdir ki, o da 0-a yaxındır.
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Novaya Zemlya Şimal və cənub adlanan 2 böyük və çoxlu xırda adalardan ibarətdir.
Sahəsi 82600 km²-dir. Novaya Zemlyanın çox hissəsi Ural silsiləsinin tektonik
davamı olan dağlardan ibarətdir. Dağların mütləq hündürlüyü çox deyildir, ən hündür
nöqtəsi 1547 m-dir. Cənub adasının cənubunda dağlar təpəli düzənliyə keçirlər.
Buranın iqlimi Frans-İosif Torpağının iqliminə nisbətən ilıq olmasına baxmayaraq,
ümumiyyətlə aşağı temperaturu, çox buludluluğu və yüksək nisbi rütubətliliyi ilə
xarakterizə olunur.
Tundra zonası
Tundra zonasına Arktika adalarından Novaya Zemlyanın Cənub adası, Vayçaq,
Kolquyev və Barens dənizinin sahilləri daxildir.
Tundrada yayın soyuqluğuna Barens və Ağ dənizlərin təsiri çoxdur. Onlar buzların
əriməsinə və suyun qızmasına sərf olunan istini udur. Qışda isə havanın kəskin
soyumasına mane olur.
Tundra cavan landşaftlar zonasına daxildir. Burada materik buzlağı uzun müddət
qalmışdır və izləri relyefdə indi də nəzərər çarpır. Landşaft cəhətdən tundra zonası 3
yarımzonaya bölünür: Arktika tundrası, Tipik (mamırlı-yosunlu) tundra və Cənub
(kolluq) tundrası
Meşə-tundra zonası
Rusiya düzənliyində bu zona şimaldan cənuba genişliyi 20-120 km-ə qədər olan dar
zolaq şəklindədir. 2 meşə-tundra əyaləti ayrılır: Kola və Şərqi Avropa əyalətləri.
Kola meşə-tundrası Donmayan Barens dənizinin təsiri nəticəsində Kola meşətundrasının iqlimi yüksək rütubətliyi və yumşaq qışı ilə fərqlənir. Burada ildə 400
mm-dən çox yağıntı düşür. Yanvarın orta temperaturu -10-15° S-dir. Əyalətin Baltik
kristallik qalxanının qranit və qneyslərindən təşkil edilmiş ərazisi çoxlu gölləri olan

behruzmelikov.com

yüksək düzənliklərdən ibarətdir. Bəzi yerlərdə qayalı təpəliklər və yaxud əksinə,
bataqlaşmış çüxurlar vardır.
Şərqi Avropa meşə-tundrası Əyalətin iqlimi Kola yarımadası meşə-tundrasının
iqliminə nisbətən daha kontinentaldır. Orta yanvar temperaturu -20° S-ə yaxındır.
Relyefdə çoxlu kiçik və dayaz gölləri olan morenli təpəliklər və yastı zandr
düzənlikləri üstünlük təşkil edir. Meşələr Sibir küknarından, Sukaçov qaraşamından,
tozağacından ibarətdir. Həmçinin yaşılmamırlı, sfaqnumlu və yosunlu-kollu seyrək
küknar meşələri də geniş yayılıb.
Tayqa zonası
Meşə-tundranın cənubunda yerləşən tayqa zonası cənub-qərbdən qarışıq meşələr,
cənub-şərqdə isə meşə çöl zonası ilə həmsərhəddir. Rusiya düzənliyinin tayqası
MDB-nin digər tayqa rayonlarından 3 xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Birincisi o, fəal
siklonlu rütubətli mülayim kontinental iqlimə malikdir. 2-ci xüsusiyyət tünd küknar
meşələrindən ibarət olmasıdır. 3-cü xüsusiyyət orta dərəcədə bataqlıqlaşma onu
bataqlıqdan kasıb Şərqi Sibir tayqasından və həmçinin drenajdan məhrum, şiddətli
bataqlaşmış Qərbi Sibir tayqasından fərqləndirir. Rusiya düzənliyinin tayqasına
şimaldan cənuba hərəkət etdikcə landşaftın zonalar üzrə dəyişildiyi müşahidə olunur.
Bu da 3 yarımzonanın- şimal, tipik və cənub tayqasının ayrılmasına imkan verir.
Rusiya düzənliyi tayqasında zona fərqləri ilə yanaşı, landşaftın əyalətlər üzrə
xüsusiyyətləri də aydın nəzərə çarpır. Bu xüsusiyyətlər zonanın geoloji-geomorfoloji
və uzunluq üzrə iqlim şəraitinin müxtəlifliyi ilə müəyyən edilir. Aşağıdakı əyalətlər
ayrılır:
Kola yarımadası tayqası, Kareliya tayqası, Dvina-Mezen tayqası, Timan tayqası,
Peçora tayqası, Şimali Uvallar tayqası, Ovalıq Zavoljye tayqası, Yüksək Zavoljye
tayqası.
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Qarışıq meşələr zonası
Qarışıq meşələr şimal-şərqdə tayqa ilə Çud gölü-Pskov Novqorod-İvanova-Qorki
xətti üzrə sərhədlənir. Onun şimalı qarışıq meşələr, cənubu isə meşə-çöl (şimal meşəçöl yarımzonası) landşaft zonası tərkibində öyrənilir. Qarışıq meşələr zonasında
şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru hərəkət etdikcə qərbdə Valday buzlağının son
moren tirələrinə, şərqdə erozion relyefli Dnepr buzlağının törəmə morenli
düzənliklərinə təsadüf etmək olar. Tayqa zonasına nisbətən qarışıq meşələr zonasında
landşaftların şaquli differensiasiyası daha aydın nəzərə çarpır. Tayqanı xatırladan
Meşşora ovalığı və onun yanında yerləşib şimal meşə-çölünə bənzəyən Yuryev
opolyesi, şaquli differensiasiya nəticəsində bir-birindən ayrılmış qarışıq meşələrin
komponentləridir. Qarışıq meşələr zonasında 6 landşaft əyaləti müəyyən edilir:
Dənizsahili qarışıq meşələr əyaləti, Belorusiya-Valday göllük ərazisinin qarışıq
meşələr əyaləti, Qarışıq meşələrin Predpolesye əyaləti, Qarışıq meşələrin Polesye
əyaləti, Qarəşəq meşələrin orta Rusiya əyaləti, Meşşoranın qarışıq meşələr əyaləti.
Meşə-çöl zonası
Meşə-çölün şimal sərhədi Rusiya düzənliyin əsas landşaft sərhədinə uyğun gəlir və
iqlimi aydın seçilir. Bitki və torpaq cəhətdən meşə-çölün şimal sərhədi küknar
meşələrinin cənub sərhədi ilə başdan-başa boz meşə torpaqlarının yayıldığı şimal
sərhədə uyğun gəlir. Cənubda, suayırıcılarda ada şəklində yerləşən axırıncı böyük
meşə sahələrinin qurtardığı yerdə, meşə-çöl çölə keçir. Bu sərhəd təxminən adi
qaratorpaqların cənub sərhədindən bir qədər şimaldan keçir.
Bu zonada şimalda podzollaşmış və qələviləşmiş qaratorpaqlar, mərkəzdə tipik
qalın qaratorpaqlar, cənubda isə adi qara torpaqlar əmələ gəlmişdir. Zonanın yalnız
ucqar şimalında, bəzən də cənubundakı meşə massivlərində qaratorpaqlar boz meşəçöl torpaqları ilə əvəz olunur.
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Meşə-çölün şimal və cənub landşaftları arasında böyük fərq müşahidə edilir. Buna
görə Rusiya düzənliyində şimal meşə-çölü, tipik meşə-çöl və cənub meşə-çölü
ayırmaq olur. ərazinin böyüklüyü və zonanın mürəkkəb relyefi 8 landşaft əyaləti
fərqləndirməyə imkan verir:
Podol və Dnepr boyu yüksəkliklərin meşə-çölü, Dneprboyu ovalığın terras
düzənliklərinin meşə-çölü, Orta Rusiya meşə-çöl əyaləti, Donetsk yastıtəpəliyinin
(kryajının) cənub meşə-çöl əyaləti, Oka-Don düzənliyi meşə-çölü, Volqaboyu
yüksəkliyi meşə-çölü, Ovalıq Zavoljye meşə-çölü, Yüksək Zavoljye meşə-çölü.
Çöl zonası
Çöl zonası Qara və Azov dənizlərinə qədər uzanır. Cənub şərqdə o yarımsəhra
zonası ilə həmsərhəddir. Rusiya düzənliyi çöllərinin flora və faunasında qərb növləri
çoxdur. Meşə-çöldə olduğu kimi çöl zonasında da torpaq, bitki və heyvanlar aləminin
yerləşməsi ərazinin relyefi ilə sıx bağlıdır. Bununla əlaqədar Rusiya düzənliyinin
cənub çöl ərazisində meşə-çölün analoqu olan subasar, terras, yastı suayırıcı, drenajsız
çayarası, çayboyu (yamac), qalıq suayırıcı məhəl tiplərini ayırmaq mümkündür.
Çöl zonası landşaftında zonallıq və əyalətlik də yaxşı seçilir. Qaratorpaqlarda şimal
çölləri və tünd şabalıdı torpaqlarda cənub çölləri yarımzonalarının mövcudluğu bunun
təzahürüdür. Əyalət fərqələri zonada 4 lanşaft əyaləti ayırmağa imkan verir:
Qara dənizsahili ovalığının çöl əyaləti, Aşağı Don çöl əyaləti, Ovalıq Zavoljyenin çöl
əyaləti, Yüksək Zavoljyenin çöl əyaləti.
Yarımsəhra zonası
Yarımsəhra zonası Rusiya düzənliyin yalnız cənub-şərqinə daxil olaraq, burada
Yergeni yüksəkliyini və Xəzərsahili ovalığın şimal yarısını əhatə edir. Onun cənub
sərhədi Volqadan qərbdə, Xəzər dənizi sahilində 150 km məsafədə keçir.
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Rusiya düzənliyin yarımsəhra zonası landşaftının formalaşmasına iqlimdən əlavə
ərazinin geoloji-geomorfoloji xüsusiyyətləri-mütləq hündürlüyün az olması, düzənlik
relyef, zəif ezorion parçalanma, ana və dördüncü dövr süxurlarının duzlu olması çox
güclü təsir göstərir. Zonada yarğan və dərələr azdır.
Rütubətin çatışmazlığı və torpaqların duzluluğu bitkilərin ləkə şəklində
yayılmalarına səbəb olmuşdur. Yarımsəhra çalalarda otlu çöl, şorakətlərdə yovşanlışoranlı səhra, açıq şabalıdı torpaqlarda şırımlı topallı-çobanyastıqlı yarınsəhra
kompleksləri zonasıdır. Yarımsəhra zonasında 2 landşaft əyaləti ayırmaq olar:
Yergeni yüksəkliyinin yarımsəhra əyaləti, Xəzəryanı yarımsəhra əyaləti.
Səhra zonası
Səhralar zonasına Xəzəryanı ovalığın cənub hissəsinin 1/3 daxildir. Ərazinin kiçik
olması və geoloji-geomorfoloji şəraitinin yeknəsəkliyi Rusiya düzənliyindəki səhralar
zonasını 1 landşaft əyalətinə -Xəzəryanı ovalığın qumlu və gilli-şoranlıq səhralar
əyalətinə aid etməyə imkan verir.
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Tyan-Şan dağları
Tyan-Şan sıra dağlarının qərb hissəsi MDB, şərq hissəsi isə Çin ərazisindədir.
Şimali-şərqdə o, İli çayının dərəsi ilə Cunqari Alatausundan ayrılır. Cənubda isə
Tyan-Şan dağları Pamir-Alay dağ sisteminin Alay dağlarına qovuşur. Tyan-Şan bir
neçə dağ zəncirindən ibarətdir. Onların əksəriyyəti enlik istiqamətində uzanır. MDB
ərazisi daxilində Tyan-Şan dağlarının uzunluğu 1200 km-dir. Onun ən hündür zirvəsi
Qələbə piki olub, hündürlüyü 7439 m-dir. Onun yaxınlığında 2-ci bir yüksək zirvə
olan Xan-Tenqri (6995 m) yerləşir. Tyan-Şan dağları üçün iri sıra dağlar və onları
ayıran dağarası çökəkliklər xarakterikdir. Dağlar proterozoy və kembriyə qədərki
çökmə, metomorfik və püskürmə süxurlarından təşkil olunmuşdur. Dağarası
çökəkliklər isə əsas etibarilə kaynazoy erasının kontinental çöküntülərindən ibarətdir.
Tyan-Şan dağlarının şimal zəncirlərinin əksəriyyətində proterozoy və aşağı paleozoy
süxurlarının geniş sahədə yayılması xarakterikdir. Burada vaxtilə kaledon qırışığı
əmələ gəlmə prosesləri özünü göstərmişdir. Buna baxmayaraq burada əsas qırışıqlıq
hertsin qırışıqlığı hesab olunur. Hertsin qırışıqlığı nəticəsində əmələ gəlmiş bu
dağlarda üst permdə peneplenləşmə prosesi getmiş və bütün indiki Tyan-Şanın
yerində mezozoy erasında bu proses davam edir. Yalnız Yura dövründə ərazidə
neotektonik hərəkətlər baş verir. Və nəticədə ərazidə dərələr, çökəkliklər əmələ gəlir.
Həmin çökəkliklər karbonatlı çöküntülərlə örtülmüşdür. Tabaşir və paleogen
dövründə indiki Tyan-Şan ərazisinin çox da hündür olmayan denudasion
düzənliklərinin hakim olduğu yerlər indiki Qazaxıstan xırda təpəliyini xatırladırdı.
Tabaşir və paleogen dövrlərində Qərbi Tyan-Şan ərazisində dəniz mövcud olmuşdur.
Neogenin axırında tektonik hərəkətlər kəskin artır. Neogen və aşağı IV dövr tektonik
hərəkətlərilə əlaqədar denudasion və xırda təpəliklərin yerində Tyan-Şanın müasir
relyefi əmələ gəlmişdir. Tektonik proseslərlə əlaqədar relyefin formalaşması hazırda
da davam edir. Bunu hazırda baş verən seysmik hadisələr sübut edir. Tyan-Şan sıra
dağlarının relyefi çox hissədə yüksək dağlıq relyefi ilə xarakterizə olunur. Ən böyük
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yüksəkliklər Mərkəzi Tyan-Şanda (Xan-Tenqra 6995 m) Qələbə piki, qərbdə Sarıca
yüksəkliyini (5000 m) qeyd etmək olar. Şimali Tyan-Şanda Zaylay sıra dağlarında
maksimal hündürlük 4973 m-ə, Qırğız sıra dağlarında 4875 m-ə, daxili Tyan-Şanda
isə Dankova zirvəsində 5982 m-ə çatır.
Tyan-Şan dağlarının yamacları dinamikdir və burada intensiv sürüşmələrə rast
gəlinir. Ərazidə həmçinin sel hadisəsi müşahidə edilir. Zaili Alatausunun şimal
yamacının çayları ən fəal sel rayonu kimi xarakterizə olunur. Burada güclü sel,
sürüşmə, uçqunla yanaşı güclü zəlzələlər də müşahidə olunur.
Tyan-Şanın iqlimi bütövlükdə kontinentallığı ilə xarakterizə olunur. Bu həmin
ərazinin nisbətən aşağı enlikdə materikin daxilində, Atlantik okeanından uzaqda,
quraq səhra və düzənliklərin arasında yerləşməsilə əlaqədardır. Lakin ərazinin xeyli
hissəsinin yüksəkliyə qalxması və relyefin parçalanması temperatur və rütubətin
paylanmasında mürəkkəblik yaradır.
Qonşu səhra əraziləri Tyan-Şanın dağətəyi və alçaq dağlıq zonasının iqliminə daha
çox təsir göstərir. Orta Asiya səhralarının üzərindən xeyli yüksəkdən keçən rütubətli
qərb hava kütlələri Tyan-Şan dağlarını əhatə edir.
Tyan-Şan dağlarının mürəkkəb dağ relyefi ilə əlaqədar onun qərb hissəsində orta və
yüksək dağlıq zonada xeyli miqdarda yağıntı düşür. Ancaq mərkəzi və daxili TyanŞanın şərq yamaclarında, çökəkliklərdə 200-300 mm yağıntı düşür. Əksər yerlərdə
yağıntılar mayda düşür. Lakin qərb yamacda qışda da xeyli miqdarda yağıntı düşür.
Qərb yamaclarda qar örtüyünün qalınlığı 2-3 m-ə çatır. Daxili və Mərkəzi Tyan-Şanın
şərq yamacında qışda qar düşmür. Burada iqlimin kontinentallığı ilə əlaqədar qar xətti
Qərbi Qafqaz və Alp dağlarına nisbətən yüksəkdən keçir. Daxili və Mərkəzi TyanŞanda qar xətti 4000 m-dən də yüksəkdən keçir. Tyan-Şan dağlarında iqlim yüksəklik
zonallığı ayrılır. Burada dağətəyində səhra iqlimindən yüksək dağlıq zonada dağbuzlaq iqliminə qədər rast gəlinir. Alçaq dağlıq zonanın çökəkliklərində iyul
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temperaturu 20-25° S, orta dağlıqda 15-17° S, dağların zirvələrində isə 0° S və ondan
da aşağı enir.
Ərazi üçün buzlaq sahələrinin geniş yayılması xarakterikdir. Tyan-Şanda
buzlaqların ümumi sahəsi 7300 km², onların sayı isə 7700-ə çatır. Buradakı
buzlaqların sahəsi azalma mərhələsindədir.
Tyan-Şan dağlarının çayları. Orta Asiya və Mərkəzi Asiyanın göllərinə tökülərək
qapalı hövzəyə aiddir. Şimali Tyan-Şanın çayları Çu və İli hövzəsinə aiddir. Daxili və
Mərkəzi Tyan-Şanın çaylarının çox hissəsi Tarim hövzəsinə (Sarıcaz, Kakşələc )
aiddir. Yüksək dağlıqdan başlanan çayların əksəriyyəti buzlaq və qar suları ilə
qidalanır. Bu çaylarda gursululuq yay aylarına təsadüf edir. Yüksək dağlığın aşağı
hissələrindən başlanan çaylar qrunt, qar və yağış suları ilə qidalanır.
Tyan-Şan dağında çoxlu göl vardır. Ən iri gölü İssık-Kul olub tektonik çökəklikdə
yerləşir. Bu göl MDB ərazisində dərinliyinə görə 3-cü göldür. Ən dərin yeri 668 mdir. İssık-Kul gölü çox dərin və çoxsulu olduğuna görə, körfəzi və gölün sahilini
çıxmaq şərtilə donmur. Suyu zəif şordur və duzluluğu 5.8 ‰-dir. İssık-Kulun
heyvanlar aləmi kasıbdır. Bu göl gəmiçilik üçün əlverişlidir. Daxili Tyan-Şanda olan
göllərdən Sonçgöl və Çatır gölünü göstərmək olar. Sonçgöl şirin sulu göldür. Çatırgöl
axarsız və dayaz olub, suyu şordur. Bundan başqa burada buzlaq relyefi ilə əlaqədar
çoxlu xırda göllər də var.
Tyan-Şanın yüksək landşaft zonaları və qurşaqları. Tyan-Şan dağlarının təbiəti
yüksəklik zonasının qanunauyğunluğuna tabe olaraq yüksəkliklə əlaqədar dəyişir. Bu
dağları əhatə edən düzənliklər gilli-yovşanlı şoran otulu səhralardan, onun cənub anŞan hissəsi isə yovşanlı-efemerli səhralardan ibarətdir. Ərazinin dağətəyi düzənlik və
alçaq dağətəyi zonası üçün səhra-yarımsəhra və yaxud səhra-çöl landşaftı
xarakterikdir. Tyan-Şan dağlarının suları çəkilən landşaft zonalarında boz torpaqların
adi və tünd növlərinə rast gəlinir.
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Dağ-çöl landşaft zonasının aşağı qurşağında quru çöllər, cənubunda isə taxıl fəsiləsi
subtropik çöllər yayılmışdır. Bu qurşağın bitki örtüyündə, şimalda yovşan qarışıqlı
“tipçak” cənubda isə iri çoxillik efemeroidlər dominantlıq edir. (900-1200 m)
İri taxıl fəsiləsi subtropik çöllərdə quru çöllərin adi və tünd boz torpaqları
yayılmışdır. Tyan-Şan dağlarının quru çöl qurşağının daha şimal rayonunda dağ açıq
şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Dağ-çöl zonasının yuxarı qurşağında dağ tünd şabalıdı
və dağ qara torpaqlar yayılmışdır. Dağ-çöl zonasının aşağı hissəsi yaz-yay, yuxarı
hissəsi yay-payız otlaq sahəsi kimi istifadə edilir.
Dağ-meşə-çəmən-çöl landşaft zonası 1200-2000 m yüksəkliklər arasında yerləşir.
Bu zona orta dağlıq ərazi olub, dik yamacları və dar errozion dərələri ilə xarakterizə
olunur. Zonanın aşağı hissələrində dağ qara torpaqlar üzərində çəmən-çöllər,
kolluqlar, yaraşıqlı ağac meşələri yayılmışdır.
Cənub-qərbi Tyan-Şanda çəmən-çöllər və kolluqlar dağ-qəhvəyi torpaqlar, meşələr
isə tünd-qonur torpaqlar üzərində inkişaf etmişdir. Bu zona otlaq-biçənək kimi, bəzi
yerlərdə isə dəmyə əkinçiliyi altında istifadə olunur.
Meşə-çəmən-çöl zonasının yuxarı hissəsində (1700 m-dən hündürdə) iynəyarpaqlı
meşələr yayılmışdır. Cənubda baxarlı yamaclarda isə dağ-çəmən bitkiləri və kolluqlar
üstünlük təşkil edir. Tyan-Şan dağlarının iynəyarpaqlı meşələri altında tünd rəngli
dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. (1700-2600 m)
Yüksək dağ-çəmən və çəmən-çöl landşaftı 2600-2800 m yüksəklikdən yuxarıda
müşahidə olunur. Burada 3 qurşaq ayrılır: subalp, alp və subnival.
Subalp qurşağının dağ-çəmənləri altında dağ-çəmən qara torpaqları və tipik dağçəmən torpaqları, çəmən-çöl bitkiləri altında isə dağ-çəmən-çöl torpaqları inkişaf
etmişdir. Tyan-Şan yüksək dağlıq zonasında subalp çəmənliyi bitki növlərinin
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müxtəlifliyi və zənginliyilə xarakterizə olunur. Burada sıx və şirəli ot bitkiləri yüksək
keyfiyyətli yay otlaq sahələri kimi istifadə olunur.
Yaxşı yay otlağı kimi istifadə olunan alp qurşağı təqribən 3000 m-lə 3400 m
arasında olan hündürlükləri əhatə edir. Bu qurşaq Daxili və Mərkəzi Tyan-Şanda daha
yüksəyə qalxır. Bu qurşağın torpaq-bitki örtüyü çox müxtəlifdir. Bitki örtüyü qalın və
alçaq boyludur. Burada dağ-çəmən-torflu, dağ-çəmən yarımtorflu qonur torpaqlar
yayılmışdır.
Ərazidə ən yüksək landşaft zonası buzlaq nival zonası hesab olunur ki, bu da 36003800 m yüksəklikləri və bəzən də 4000 m-ə qədər yüksəkliyi olan əraziləri əhatə edir.
(Daxili və Mərkəzi Tyan-Şanda) Bu ərazilər üçün daimi qar və buzlaqlar
xarakterikdir. Burada fiziki aşınma çox intensiv gedir. Daşlarda və qayalarda
məskunlaşmış yosun və mamırların təsirilə gedən biokimyəvi proseslər ilkin torpaq
əmələgəlmə prosesini sürətləndirir.
Tyan-şanın daxili dərə və çökəkliklərində iqlimin kontinentallığı və quraqlığı ilə
əlaqədar yüksəklik landşaft zonallığı dəyişikliyə uğrayır. Tyan-Şanda 1500 m-dən
yuxarıda dərə və çökəkliklərdə özünəməxsus daşlı səhralar yaranmışdır. Burada
seyrək kserofit kollar bitir.
Daxili Tyan-Şanın quraq dağarası çökəkliklərində 1500-2000 m yüksəklikdə səhra
ilə yanaşı ilə yanaşı geniş sahədə yarımsəhra və quru-çöl landşaftı yayılmışdır. Burada
əsasən çoxillik kserofit kolluqlar və yovşan, müxtəlif şoranotu və s. yayılmışdır.
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Ukrayna Karpatları
Ümumi icmalı
Rusiya düzənliyi cənub-qərbdən Karpat (“ Karpat” slavyan mənşəli söz
olub,sıra dağ deməkdir) dağları ilə əhatələnmişdir.Onların Şərqi Karpatlar adlanan
hissəsi qismən MDB ərazisindədir.O,Ukrayna sərhədində yerləşdiyindən bu dağlıq
rayon Ukrayna Karpatları adlanır.Ukrayna Karpatları şimal-qərbdən cənub-şərqə
250 km məsafədə Sana çayı mənbəyindən ( Vislanın qoludur) Seret çayı
mənbələrinə qədər uzanır.Burada dağ sisteminin eni 100 km-ə yaxındır.Karpat
ərazisinin qalan hissəsi Rumıniya,Çexslovakiya,Polşa və Macarıstana məxsusdur.
Bütövlükdə Karpat dağları( uzunluğu 1500 km-ə çatan) çıxıntı tərəfi şimalşərqə çevrilmiş geniş bir qövs əmələ gətirir.Uraldan fərqli olaraq,bu,cavan alp yaşlı
qırışıq dağlıq ölkədir.MDB-nin ucqar cənub-qərbində yerləşdiyindən Karpat
dağları bir çox xüsusiyyətlərinə görə Qərbi Avropa görkəmlidir.Bu onların isti və
rütubətli iqlimində,fıstıqlı,enliyarpaqlı meşələrində,qonur meşə torpaqlarının
yayılmasında özünü göstərir.

Geoloji quruluşu və relyefi
Ukrayna Karpatları orta yüksəklikli dağlıq ölkədir.Karpat dağları az bir
hissəsi müstəsna olmaqla əsasən yastı zirvəli və maili yamaclıdır.Uzununa və
köndələninə yerləşmiş tektonik və erosion mənşəli dərələr dağları ayrı-ayrı
massivlərə bölür.Şimalda Dnestrin,cənubda Tisanın qolları bir-birinə yaxınlaşır və
çox vaxt alçaq aşırımları bir-birindən ayırır.Buna görə də Ukrayna Karpatları
nisbətən asan keçilir və bir neçə yerdə onu dəmiryol xətti kəsmişdir.
Karpatlar cavan alp dağ sisteminə aid edilirsə də,onların geoloji inkişaf tarixi
çox mürəkkəbdir.Kembriyəqədərki və alp paleozoyda burada tipik geosinklinal
şərait hakim olmuş və həmin geosinklinal şərait qədim (aşağı paleozoy) qırışıqlıq
ilə qurtarmışdır.Sonralar dəniz dəfələrlə Karpatları örtmüşdür.Dəniz rejimi
qalxmalar və kontinental yuyulma ilə əvəz olmuşdur.Paleogenin sonuna kimi
mövcud olan dərin geosinklinal əyilmənin əsası alt tabaşir dövrünə aid edilir.Bu
geosinklinal əyilmədə Ukrayna Karpatları üçün daha xarakterik olan fliş
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çöküntülərinin qalın qatları(qumdaşı,konqlomeratlar,şistlər və s. )
toplanır.Paleogendə baş verən qırışıq əmələgəlmə və qalxma prosesləri oliqosenin
axırında və miosenin əvvəlində fliş çökəkliyinin yox olması ilə nəticələnir.Ukrayna
Karpatları ərazisində bu dövrdə artıq bütün struktur elementləri – Daxili və Xarici
antiklinal zonaları,Mərkəzi sinklinal zona formalaşmış və Predkarpat çökəkləri və
Zakarpat depressiyaları inkişaf etməyə başlamışdır.
Neogendə Karpat qırışıq dağları peneplenləşməyə məruz qalır.Dağların
müasir relyefi yeni (pliosen-dördüncü dövr) tektonik hərəkətlər və erosion
yuyulma nəticəsində yaranmışdır.
Karpatların əsas xarakterik xüsusiyyəti geoloji strukturların və relyefin
uzununa zonallığının aydın təzahür olunmasıdır.Şimal-qərbdən cənub-şərqə Podol
yüksəkliyindən Macar ovalığına qədər burada yeddi geomorfoloji vilayət ayrılır.
Predkarpatye (Ön Karpat) vilayəti.Predkarpat kənar çökməsinə müvafiq
gəlir,ərazisində neogen və dördüncü dövr çöküntüləri geniş yayılmış,çevrilmiş
morfostrukturdur.Bu,mürəkkəb oroqrafiyası olan yüksək düzənliklərdir:bəzən
alçaq dağlığı xatırladan suayırıcılar geniş terraslı düzənliklər və çökəkliklərlə
növbələnir.Çay dərələrində çoxlu yataqüstü terraslar inkişaf etmişdir.Yuxarı
terraslar neogen yaşlıdır.
Xarici Karpat vilayəti. Xarici antiklinal zonaya müfafiq gəlməklə alçaq
dağlıq və orta dağlıq relief ilə səciyyələnir.Predkarpatın yüksəklik düzənliyi ilə
Xarici Karpat arasında kəskin sərhəd vardır,hər yerdə dik,həm də parçalanmış
çıxıntılara rast gəlmək olar.Bu dağları təşkil edən paleogen və tabaşirin fliş
süxurları qırışmışdır,axçalı(pulvari) strukturlar adi haldır.Dağların yüksəkliyi
1800m və daha çoxdur.
Suayırıcı Verxovina vilayəti. O,mərkəzi və qismən Yuxarı antiklinal zonanı
əhatə edir.Sinklinal struktur paleogen flişinin yumşaq çöküntüləri ilə birlikdə
mütləq yüksəkliyi 600-700 m-ə çatan alçaq dağlıq relyef yaranmasına səbəb
olmuşdur.Vilayətin ərazisində San,Dnestr,Tisa və başqa iri çayların mənbəyi
yerləşir.Uzununa dağarası çökəklər,əksər hallarda bunlar sonradan alçaqdağlığa
çevrilən qədim “ ölmüş”çay dərələridir.
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Polonin-Çernoqor vilayəti. Daxili antiklinal zonaya müvafiq gəlir.Onun
ərazisinin böyük,şimal-qərb hissəsi nisbətən yüksək Polonin sıra dağı ilə
tutulmuşdur.Onun meşəsiz yastı zirvələrinin – poloninlərin1 səthi miosendə əmələ
gəlmiş,sonradan yüksəyə qalxan peneplen sahələridir.Polonin dağlarının cənubşərqə davamı olan Çernoqor dağları qrupu Sovet Karpatlarının ən yüksək
hissəsidir.(Qoverla dağı 2061 m).Burada tipik orta dağlıq relief qədim
buzlaşmalarla əlaqədar olan alp formalar- sirklər və karlarla mürəkkəbləşmişdir.Karpatda müasir buzlaqlar,hətta kar tipli buzlaqlar da yoxdur.
Marmaroş kristallik massivinin şimal kənarı vilayəti. Çernoqordan
cənubda yerləşir.Bu,daxili antiklinal zonanın qədim nüvəsinin bir hissəsidir.Burada
yerləşən Raxov kristallik massivi güclü və çox dərin parçalanmışdır.Qədim
buzlaşmanın izləri olan şiş qayalı yallar və çılpaq dik yamaclara da rast gəlinir.
Karpat vulkanik dağları və dağarası çökəklər vilayəti.Marmaroş
kristallik massivindən qərb-şimal-qərbdə yerləşir və zakarpat daxili əyilmə
çökəkliyi və neogen effuziv zonasına uyğun gəlir.Hündürlüyü nadir hallarda 1000
m-dən artıq olan Ujqorod-Xust dağ silsiləsi vilayətin oxunu təşkil edir.Burada
andezit,basalt və tuflardan təşkil olmuş gümbəzəoxşar,meşələrlə örtülü silsilələr və
tək-tək dağlar,pliosen və dördüncü dövrün göl-allüvial çöküntüləri dolmuş hamar
ovalıqlardan kəskin fərqlənir.Daxili Karpatların cənub yamacı üzrə vulkanizmin
baş verməsi miosenin axırları- pliosenin əvvəllərinə aid edilir.Cənuba tərəf alçalan
və seyrəkləşən vulkanik gümbəzlər sanki Zakarpat alluvial ovalığının yumşaq
çöküntüləri içərisində batır.
İqlimi
Şimal və cənub yamacların dağətəklərində enliyarpaqlı meşələr və şimal
meşə-çölünə xas olan isti və rütubətli iqlimi hakimdir.Şimal dağəyəklərinin iqlimi
cənuba nisbətən daha soyuq və kontinentaldır.Predkarpatyedə yanvarın orta
temperaturu – 3,9° ilə 5,9°S,iyuldakı isə 17°-19°S arasında tərəddüd edir.İl ərzində
500-800 mm yağıntı düşür.Zakarpatye ovalığında yay istidir.İl ərzində 600-800
mm yağıntı düşür.Dağlara qalxdıqca havanın temperaturu alçalır,yağıntıların
1

Yerli termin olub otlaq mənasındadır.
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miqdarı 1500 mm -ə çatır,bəzən daha çox olur,buludluluq artır.Qisa müddətli
müşahidələrə görə Çernoqorda 1372 m yüksəkdə yerləşmiş Pojijev poloninində ilin
ən isti ayında (avqust) havanın orta temperature 11,1°S-dir,tez-tez duman,ildırım
çaxması müşahidə edilir;iyun və iyulda hər üç gündən ikisi yağıntılı olur.
Dağarası çökəklər və dərələr üçün temperature inversiyası
xarakterikdir.Bu,iynəyarpaqlı meşələr qurşağından aşağıda yerləşən bitki
ğrtüyündə öz əksini tapır.Burada həmçinin dağ iqliminə xas olan dağ-dərə
küləkləri və fyonlar əsir.
Daxili suları
Tisa,Dnestr,Prut və Seret çayları öz mənbələrini Ukrayna Karpatlarında
götürür.Ensiz meşəli dərələrlə axan Karpat çayları bütün il boyu çoxsulu və sürətli
axınları ilə fərqlənir.Qışı isti olduğuna görə onlar qısa müddətdə donur və ya heç
donmur.Yay və payız yağışlarından sonra,bəzən isə qışın isti dövründəgüclü
daşqınlar müşahidə olunur.Tisa Zakarpat allüvial ovalığını və dağların cənub-qərb
yamaclarını suvaran tipik Karpat çayıdır.Raxovla Veliki Bıçkov arasındakı
dağlarda çayın düşməsi 1 km-də 4.5 m-dir.
Karpat çayları gəmiçilik üçün əlverişli deyil,böyük hidroenerji ehtiyatına
malikdir.
Ukrayna Karpatları ərazisində göllər və süni su anbarları geniş
yayılmışdır.Burada 1200-ə qədər gölməçə və bir neçə kiçik dağ gölləri qeydə
alınıb.Göllərin çoxu çay dərələrinin qabığını kəsən uçqunlar nəticəsində əmələ
gəlmişdir.Belə göllərdən biri Sinevirdir.Qədim firn çöllərində kar diblərində və
amfiteatrlarının dibində buzlaq gölləri yerləşir.

Bitki örtüyü və torpaqları
İsti və rütubətli iqlimi kimi Karpatın bitki və torpaq örtüyü də Qərbi Avropa
əlamətlərinə malikdir.Bunu əsasən fıstıq ağacı bitən enliyarpaqlı meşələr və qonur
meşə torpaqlarında daha yaxşı görmək olar.Ukrayna Karpatlarında meşələr indiyə
kimi geniş sahə tutur.Meşələrin tərkibində fıstıq və ağşam,daha sonar
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palıd,şam,vələs üstünlük təşkil edir.Tutduğu sahəyəgğrə enliyarpaq meşələr
üstündür,oduncaq ehtiyatına görə isə iynəyarpaqlılar birinci yerdədir.
Karpatda torpaq və bitki örtüyünün paylanmasını relyef çox
mürəkkəbləşdirir və 5 torpaq-bitki yüksəklik zonası müsahidə olunur:
Palıd meşə-çölü zonası Predkarpat və Zakarpat düzənlikləri üçün
səciyyəvidir.Onun toxunulmamış landşaftlarında boz-meşə və çimli-podzol
torpaqları üzərində palıd meşələriüstünlük təşkil edir.
Karpatlarda ən geniş inkişaf etmiş zona fıstıq-ağşam və küknar qarışıq
meşələri zonasıdır.Bu zona dağlarda 500 m-dən 1200m-ə qədər yüksəlmiş və
əsasən avropa ağşamı və küknarı qarışığı olan sıx fıstıq meşələrindən əmələ
gəlmişdir.
Karpatlarda qarışıq meşələr zonası nisbətən çox məskunlaşmışdır.Cənubqərb və şimal-şərq yamaclardan başqa,Mərkəzi Karpatın xeyli hissəsi qarışıq
meşələrlə örtülmüşdür.
İynəyarpaqlı meşələr zonası 1200-1500 m hündürlükdə yerləşir.O,əsasən
küknar və seyrək küknar-ağşam meşələrindən əmələ gəlmişdir.
Subalp zonası (1500-1800).Bu dağ-çəmən torpaqları üzərində dağ
çəmənləri və alçaqboylu yerə sərili kolluqlar zonasıdır.Kollardan ən çox yerəyatan
şama,yaşıl qızılağaca və ardıca təsadüf edilir.Karpatların az-çox yastılanmış
səthlərində inkişaf etmiş subalp çəmənləri polonin adı daşıyır.
Alp zonası.Şərqi Karpatların dəniz səviyyəsindən 1800 m-dən çoxyüksəyə
qalxan ən yüksək zirvələrində yerləşir.Bu zona üçün alçaqboylu taxılkimilər,qaragil,qatırquyruqlu mamır-şibyə sahələri xarakterikdir.

Heyvanlar aləmi
Karpatlar zoocoğrafi cəhətdən iki əlamətlə:meşə kompleksi heyvanlarının
üstünlüyü və Qərbi Avropa və Aralıq dənizi mənşəli növlərin üstünlüyü ilə
səciyyələnir.Həşəratlar faunasının 74 növü içərisində ümümi tərkibin 36%-ni təşkil
edən həşaratyeyən və qoluqanadlılar xeyli çoxdur.Quşlar faunası zəngin olub 280
növü vardır.
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Fıstıq meşələrində qaban,cüyür,maral,tülkü,meşəpişiyi,dələ,porsuq,meşə
suleysini yaşayır.Küknar tayqası ilə örtülü sakit yerlər üçün qonur
ayı,vaşaq,meşəxoruzu və qarabağır adidir,axırıncılar fıstıq meşələri üçün də
səciyyəvidir.

Ukrayna Karpatlarının landşaft əyalətləri
Ukrayna Karpatlarında uzununa struktur-morfoloji və landşaft zonallığı
yaxşı seçildiyinə görə burada 5 landşaft əyaləti ayırmaq mümkündür.
Predkarpatyenin meşə-çöl əyaləti. O,Rusiya düzənliyinn Dneprboyu və
Podol yüksəkliyi meşə-çöl vilayətinin qərb kənarını əhatə edir.Dneprboyu və Podol
meşə-çölünün qlqn hissələrindən fərqli olaraq Predkarpatye daha yüksək (500 m-ə
qədər) və parçalanmış relyefə malikdir.Bu da meşə-çöl landşafının kəskin şaquli
diferensiasiyasına,suayırıcıların meşələşməsinə,dərələrin yataqüstü terraslarla
birlikdə bozqırlaşmasına səbəb olur.Prikarpatye meşə-çölünün yüksəklik və
dağətəyi vilayəti onun çox rütubətlənməsinə səbəb olmuşdur.
Ukrayna Karpatlarının şimal yamacının qarışıq meşələr əyaləti.Xarici
Karpatların alçaq və orta dağlıq landşaftlarını əhatə edir.Onun ən yüksək sahəsi
Qorqanlar adı ilə məşhur olan mərkəz hissəsidir.Qorqanların yüksəkliyi 1800mdən artıqdır.Qorqanlar Dnestrin sağ qollarının dərin və dar köndələn dərələri ilə
kəsilmişdir.Əyalətin iqlimi rütubətli və sərindir,meşələrin tərkibində,xüsusilə
Qorqanlarda,ağşam və küknar üstünlük təşkil eir.Dağların yuxarı hissəsində dağpodzol torpaqlar üzərində küknarlıqlar hakimdir.
Mərkəzi Dağlıq Karpat əyaləti .O, Suayırıcı-Verxovina və Polon-Çernoqor
geomorfolji vilayətlərini əhatə edir.Bütövlükdə əyalət xeyli yüksəyə qaldırılmış və
Dağlıq Karpat üçün daha səciyyəvi olan verxovin və poloninlər kimi iki məhəl
tiplərinin mürəkkəb qarışığında özünü əks etdirir.Verxovina məhəl yipi
özünəməxsus mülayim yamaclı daxili alçaq dağlığın təzahürü və yerli əhalinin
tsarinki adlandırdığı təkrar mənşəli çəmənləin geniş yayılması ilə
səciyyələnir.Poloninlərə- subalp çəmənlərinə əyalətin cənubu və yamacları meşə
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ilə örtülü daha yüksək dağlar məxsusdur.Şərqdə alp relyef formaları olan çernoqor
dağ qrupu yerləşir.
Cənub yamacın Orta Avropaya məxsus fıstıq meşələri əyaləti.Bura
Karpatın Orta Dunay ovalığına baxanvə cənub yamacları daxildir.Gümbəzəoxşar
vulkanik dağlar və silsilələr vələs,yalançı çinar və palıd qarışığı olan sıx fıstıq
meşələri ilə örtülmüşdür.İqlimi rütubətli və istidir.Turş-qonur torpaqlar üstünlük
təşkil edir.
Ovalıq Zakarpatye əyaləti .O,Tisaboyu alluvial düzənliyə uyğun
gəlir,tamam hamar,zəif drenajlıdır.ovalıq zəngin iqlim ehtiyatlarına
malikdir.Temperaturu 10°S-dən yuxarı olan dövrdə orta sutkalıq temperaturun
cəmi 2900-3100°-ə çatır.Əyalətin torpaq örtüyü turş qonur çimli-podzol və çimliqleyli torpaqlardan ibarətdir.Keçmişdə Tisaboyu ovalığında Qərbi Avropa tipli
palıd meşələri hakim olmuşdur.Hazırda isə onun ərazisinin 50%-dən çoxu əkin,bağ
və üzümlüklərin altındadır.
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Krım
Krım yarımadası MDB-nin Avropa hissəsinin cənubunda yerləşir. Yarımadanın sahəsi
26000 km²-ə yaxındır. Inzibati cəhətdən Krım, Ukrayna Krım vilayətinə daxildir.
Krımı şimal-qərbdə Qara dənizin Karkinit körfəzi, şimal-şərqdə isə Sivaşın suları
yuyur. Krım şərqdə Kerç yarımadası, qərbdə isə Tarxanqut yarımadası ilə qurtarır.
Krım fiziki-coğrafi cəhətdən 3 əsas hissəyə bölünür: Çöllük Krım, Dağlıq Krım, Kerç
yarımadası.
Geoloji quruluşu
Dağlıq Krım struktur-tektonik cəhətdən cənub hissəsi çökmüş və Qara dənizin suları
ilə örtülmüş böyük və mürəkkəb antiklinal qalxmadır.
Antiklinorinin nüvə hissəsində tərkibində yuxarı trias və alt yuranın qumlu
təbəqələri olan intensiv qırışmış gilli şistlər Tavr lay dəstəsini yaradır. Antiklinorinin
şimal qanadında nüvənin qırışıq strukturları üzərində bir-birinə uyğun olmayan
yatımlı üst təbaşir, paleogen və neogen çöküntülərindən ibarət Şimali Krım
monoklinalı aydın seçilir. Çöllük Krım ərazisinin səthi əsasən neogenin dəniz və
dördüncü dövr kontinental çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Krım yarımadasının
qərb hissəsində xırda qırışıqlarla mürəkkəbləşmiş tirəvari Tarxanqut qalxanı yerləşir.
Relyef
Krımın relyef xüsusiyyətləri onun geoloji quruluşu ilə əlaqədar olub, mürəkkəb
inkişaf tarixi ilə müəyyənləşdirilir.
Dağlıq Krım. Krım dağları Yayla adlanan əsas silsilədən və ondan şimalda yerləşən,
Dağlıq Krımın qərb və orta hissələrində aydın seçilən iki Ön kuest tirədən ibarətdir.
Yaylanın ən yüksək zirvəsi Babuqanyaylavari Roman-Koş dağıdır (1545 m). Yaylaya
səciyyəvi landşaft xüsusiyyəti verən karst relyef formalarıdır. Yaylada karst tam
seçilir və Aralıq dənizi tipinin çılpaq karstları üçün klassik nümunədir. Bir çox
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yerlərdə əhəngdaşları torpaq örtüyündən tamamilə məhrum olmuş və kar çölü
yaratmışdır.
Kerç yarımadası. Yarımadanın relyefi təpəlidir. Yüksək olmayan təpələr və
çökəklərlə ayrılan ayrı-ayrı təpələr paleogen və neogen süxurlarından təşkil
olunmuşdur. Nüvə hissəsində, yumşaq gillərin braxiantiklinallarından üzə çıxdığı
sahələrdə antiklinal çökəklərin əmələ gəlməsi səciyyəvidir. Palçıq vulkanlarına da rast
gəlinir.
Çöllük Krım. Bu, hamar, demək olar ki, ideal düzənlikdir. Tarxanqut yarımadasının
relyefi bir neçə yastı qalxmaları olan dalğalı sahədir.
Iqlimi, suları və torpaq-bitki örtüyü
Dağlıq Krım. Krım dağlarında landşaft hündürlük zonallığı aydın görünür. Dağlıq
Krım iqlim şəraitinə görə Aralıq dənizi iqlimi sahəsinin şimal-şərq kənarına daxil
edilə bilər. Iqlim şəraitinə əsasən şimaldan gələn kontinental hava kütlələrinin təsiri
ilə müəyyənləşdirilən, bütün Krım yarımadasından fərqli olaraq, materikdən gələn
küləklərdən dağlar vasitəsilə qorunan cənub sahili iqlimində dənizin mülayimləşdirici
təsiri çoxdur. Yağıntılar burada ən çox qışda düşür. Illik yağıntının miqdarı 600 mm-ə
(Yalta) yaxındır. Yanvarın orta temperaturu 4ºS-ə yaxındır. Cənub sahili üçün
xüsusilə yayda brizlər səciyyəvidir. Fyon zamanı bəzən havanın temperaturu 10ºS-ə
qalxır.
Cənub yamacın çayları qısa, hövzələrinin kiçik olması ilə fərqlənir. Çaylar yağış
suları, yeraltı sular və qışda dağlarda toplanan qar ehtiyatı ilə qidalanır. Çaylar daşqın
rejimlidir.
Krımın cənub sahilində qırmızı-qonur və qəhvəyi torpaqlar inkişaf etmişdir. Krımın
cənub sahilinin florası növlərinin zənginliyinə görə fərqlənir. Burada 1500-ə qədər
bitki növü var. Təxminən 300 m yüksəkliyə kimi həmişəyaşıl və yarpağını tökən
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kollardan ibarət meşəaltı pöhrəliklər və müxtəlif ot örtüyü olan alçaqboylu kserofit
palıd-ardıc meşələri qalxır.
Kerç yarımadası. Iqlimi qurudur. Illik yağıntının miqdarı 300-400 mm-dir. Qismən
şorakətli cənub qaratorpaqları, şabalıdı, hətta şoran torpaqlar yayılmışdır. Çöl bitkiləri
üstünlük təşkil edir. Lakin burada kol bitkiləri də hakimdir. Feodosiya körfəzi
sahillərinin böyük bir hissəsində yovşanlı-şoranlı yarımsəhra uzanmışdır.
Çöllük Krım. Şimali Krımın qışı nisbətən yumşaq, yayı isə çox isti olan çöl iqliminə
malikdir. Illik yağıntıların miqdarı 500-800 mm-dən az olur. Əsas çayları Yayla
tərəfdən axır, onların qidalanması Cənub yamacın çaylarında olduğu kimi yeraltı, qar
və yağış suları ilə qidalanır. Çöllük Krımın torpaqları əsasən cənub humuslu və
karbonatlı qaratorpaqlardan ibarətdir. Onlar şimalda şabalıdı torpaqlarla əvəz olunur.
Sivaşda və Karkinit körfəzi sahillərində şoran və şorakətlət inkişaf etmişdir. Çöllük
Krımda yayılmış fauna əsasən Rusiya düzənliyi çöllərində olduğu kimidir.
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Ural
Qədimdən bu dağları Avropa ilə Asiya arasında sərhəd hesab edirlər. Ural türk
mənşəli söz olub, “qurşaq” deməkdir. Bu dağların ümüumi uzunluğu 2000 km-ə
yaxın, eni isə 40-60 km-dir, yalnız bəzi yerlərdə 100 km-ə çatır. Ural şimal-qərbdə
Pay-Xoy dağları və Vayqaç adasından Novaya zemlya dağlarına keçir. Uralın cənub
davamını Muqocar dağları təşkil edir.
Geoloji quruluşu.
Ural qədim qırışıq dağlar sırasına daxildir. Paleozoyda bu dağların yerində
geosinklinal olmuşdur. Ural bir neçə dağ əmələgəlmə prosesinə məruz qalmışdır.
Başlıca qırışıqlıq hertsin qırışıqlığı olmuşdur. Hertsin qırışıqlığı dağın şərqində daha
intensiv olmuşdur. Qərb yamaclarda sadə qırışıqlıqlar üstünlük təşkil edir,
üstəgəlmələrə az təsadüf olunur, intruzivlər isə yoxdur. Hertsin dağ
əmələgəlməsindən sonra Ural geosinklinalının yerində qırışıq dağlar yaranmışdır.
Sonrakı tektonik hərəkətlər qaymalı qalxma və enmə xarakteri daşımış, yalnız kiçik
sahələrdə intensiv qırışıq əmələgəlməsi və qırılmalarla müşayiət edilmişdir.
Neogendə-IV dövrdə Uralda differensial tektonik hərəkətlər baş vermişdir.
Tektonik cəhətdən bütün Ural bir-birindən dərinlik qırılmaları ilə ayrılmış
antiklinorium və sinklinoriumların mürəkkəb sistemlərindən ibarət böyük
meqantiklinoriumdur.
Uralda qərbdən şərqə struktur-tektonik zonaların və onlarla yanaşı, yaşına,
litologiyasına və mənşəyinə görə fərqlənən dağ süxurlarının dəyişilməsini aydın
görmək mümkündür. Aşağıdakı struktur tektonik zonalar ayrılmışdır.
1. Kənar və periklinal əyilmələr zonası
2. Kənar antiklinoriumlar zonası
3. Şistli sinklinoriumlar zonası
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4. Mərkəzi Ural antiklinoriumu zonası
5. Yaşıldaş sinklinorium zonası
6. Şərqi Ural antiklinoriumu zonası
7. Şərqi Ural sinklinoriumu zonası
Uralda faydalı qazıntıların yerləşməsi də bu meridionallığa tabedir.
Oroqrafiya və geomorfologiyası.
Ural meridian istiqamətində bir-birinə paralel uzanan sıra dağlar sistemidir. Burada
sıra dağlar arasında çay dərələri ilə tutulmuş geniş çökəkliklər yerləşir.
Uralın oroqrafiyası onun tektonik strukturu ilə sıx əlaqədardır. Sıra dağlar və
uvallar, əsasən, antiklinal zonalara, çökəkliklər isə sinklinal zonalara müvafiq gəlir.
Uralda alçaq sahələr yüksək dağ düyünləri ilə əvəz olunur. Belə düyünlər Ural dağ
sisteminin uzanma istiqamətini dəyişdiyi rayonlara müvafiq gəlir. Bunlardan ən
başlıcaları Qütbyanı, Orta Ural və Cənubu Ural düyünləridir. Ural dağlarının ən uca
zirvəsi Narodnaya dağıdır (1895 m).
Ural relyefinin ümumi xüsusiyyəti onun qərb və şərq yamaclarının assimetrikliyidir.
Qərb yamac az meyilli olub, tədricən Rus düzənliyinə keçir, şərq yamacı isə Qərbi
Sibir düzənliyinə doğru dik düşür. Assimetriya ilə Uralın başqa bir oroqrafiq
xüsusiyyəti də əlaqədardır. Bu da Rusiya düzənliyi çaylarını Qərbi Sibir çaylarından
ayıran baş suayırıcı tirəni şərqə, Qərbi Sibir ovalığına tərəf çəkilməsidir.
Uralda alçaq və orta dağlıq geomorfoloji landşaftların hakim olması, mütləq
yüksəkliyin azlığı ilə müəyyənləşdirilir. Şimal və Qütb Uralı meşələrin yuxarı sərhədi
yaxınlğında və ondan yuxarıda şiddətli şaxta aşınması sahələrində daş dənizləri
(kurumlar) geniş yayılmışdır. Ural dağlarında ali relyef formalarına çox nadir
hallarda təsadüf edilir. Onlar Qütb və Qütbyanı Uralın yalnız ən çox qalxmış
hissələrində məlumdur.
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Uralda buzlaqların ümumi sayı 122, bütün buzlaqların sahəsi isə 25 km²-dən azca
artıqdır. Uralda qədim dördüncü dövr buzlaşması da intensiv olmamışdır.
Uralda karst relyef formaları geniş yayılmışdır. Onun uzununa yerləşmiş
çökəkliklərinin bir çoxu karst-tektonik mənşəlidir. Uralda ən böyük mağara uzunluğu
8 km olan Sumqan mağarasıdır. Çoxlu qrotları və yeraltı gölləri olan Kunqur buz
mağarası olduqca məşhurdur.
İqlimi
Uralda iqlimin şimalda tundra tipindən tutmuş cənubda çöl tipinə qədər zonal
dəyişməsini müşahidə etmək olar. Uralın şimalında iyulun orta temperaturu 6-8ºS-dən
aşağı, cənubunda isə 22ºS-dən yuxarıdır. Qışda yanvarın orta temperaturu həm
şimalda (-20ºS), həm də cənubda (-15-16ºS) eyni dərəcədə aşağı olur.
Ural hakim qərb küləklərinin istiqamətinə köndələn uzanmışdır. Buna görə də onun
qərb yamacları siklonları tez-tez qarşılayır və şərq yamaclarına nisbətən yaxşı
rütubətlənmişdir. Orta hesabla qərb yamac 100-150 mm-dən artıq yağıntı alır.
Yağıntılar ən çox Qütbyanı Uralın qərb yamacına, Qütb və Cənubi Uralın şimal
hissəsinə düşür.
Müxtəlif yüksəkliyə malik dağlar, müxtəlif baxımlı yamaclar, dağarası dərələr və
çökəklərin hər birinin özünəməxsus xüsusi iqlimi vardır. Qışda soyuq hava dağ
yamacları ilə üzü aşağı çökəklərə axıb orada soyuyur və nəticədə dağlarda çox
yayılmış temperatur inversiyası hadisəsinə səbəb olur.
Çayları və gölləri.
Ural Xəzər dənizi, Qara dəniz və Barens dənizi hövzələrinə aid inkişaf etmiş çay
şəbəkəsinə malikdir. Uralda çay axımı ona yaxın olan Rusiya və Qərbi Sibir
düzənliklərindən xeyli artıqdır. Axım paylanmasına müvafiq olaraq çay şəbəkəsi
Uralın qərb yamacında şərq yamacına nisbətən yaxşı inkişaf etmişdir və çoxsuludur.
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Peçora hövzəsi çayları və Kamanın şimal qolları nisbətən çoxsulu, Ural çayı isə
azsulu hesab olunur.
İllik axımın nisbətən az dəyişkənliyi əksər Ural çaylarının başlıca xüsusiyyətidir.
Uralın bir çox çayları sənaye istehsalı tullantıları ilə çirklənmədən zərər çəkirlər. Buna
görə də çay suyunun mühafizəsi və təmizlənməsi burada olduqca aktual problemdir.
Uralda göllər nisbətən az və sahəsinə görə kiçikdir. Ən böyük sahəsi (101 km²) olan
Arqazi gölüdür. Mənşəyinə görə gölləri tekronik, buzlaq, karst və suffozion qruplara
bölürlər. Buzlaq gölləri Qütb və Qütbyanı Uralın dağlıq qurşağında, suffozion-çğkmə
mənşəli göllər isə Zauralyenin meşə-çöl və çöllərində yayılmışdır.
Torpaq və bitki örtüyü.
Uralın torpaq və bitki örtüyü xüsusi dağ enlik zonallığı kimi (şimalda tundradan
başlamış cənubda çöllərə qədər) özünü göstərir. Cənubi Uralda adi çöl və cənub
meşə-çöl landşaftları təşəkkül tapmışdır. Uralın ucqar şimalı dağın ətəyindən tutmuş
zirvəsinə qədər dağ tundrası ilə örtülmüşdür.
Meşələr Uralda ən geniş yayılmış bitki tipidir. Meşələr tərkibcə müxtəlifdir:
iynəyarpaqlı, enliyarpaqlı və xırdayarpaqlı. Uralın iynəyarpaqlı meşələri tamamilə
Sibir xarakterlidir. İynəyarpaqlı meşələr Uralın şimal hissəsində yayılmışdır. Belə
meşələrdə əsas rol küknar-ağşam meşəsinə məxsusdur.
Enliyarpaqlı meşələr yalnız Cənubi Uralın qərb yamacında nəzərə çarpacaq rol
oynayır. Qarışıq meşələrə isə Orta və Cənubi Ural ərazisində rast gəlinir.
Meşələrin altında müxtəlif dərəcədə bataqlıqlaşmış dağ-podzol torpaqlar inkişaf
etmişdir. Cənub tayqası görkəminə malik iynəyarpaqlı meşələrin yayıldığı vilayətin
cənubunda tipik dağ-podzol torpaqlar çimli dağ-podzol torpaqlarla əvəz olunur. Daha
cənubda, Cənubi Uralın qarışıq, enliyarpaqlı və xırdayarpaqlı meşələri altında boz
meşə torpaqları yayılmışdır.
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Uralın landşaft əyalətləri.
Qütb Uralının tundra və meşə-tundra vilayəti. Pay-Xoy sıra dağları ilə birlikdə Qütb
Uralının qabarıq tərəfi şərqə çevrilmiş qövs əmələ gətirir. Qütb Uralının özü
Baydarats qubası sahilində alçaq Konstantinov Kamen (492 m) dağı ilə başlayır.
Cənuba tərəf dağların yüksəkliyi kəskin artır. Maksimal yüksəkliklər vilayətin cənub
hissəsində cəmlənmişdir. Burada hakim relyef tipi kənarları dərin troqvari dərələrlə
parçalanmış və buzlaq örtüyünün izləri ilə hamarlanmış yaylaya bənzər səthlərdir.
Iqlimi soyuq və rütubətlidir. İyulun orta temperaturu dağətəyində 8-14º S-dir.
Yağıntının illik miqdarı cənuba tərəf 500 mm-dən 800 mm-ə qədər artır.
Torpaq-bitki örtüyü yeknəsəkdir. Onun şimal hissəsində düzənlik və dağlıq
tundraları qovuşur. Dağların ətəklərində mamır, şibyə və kollu tundra, dağlıq vilayətin
mərkəzi hissəsində bitki örtüyündən məhrum daş ovuntuları yayılmışdır.
Şimali Uralın tayqa vilayəti. Vilayət Sablya dağı massivinin cənubundan başlayır və
Konjakov Kamen (1569) zirvəsi ilə qurtarır. Şimali Uralda alp relyef formalrı
yayılmışdır, zirvələrin əksəriyyəti gümbəzəoxşar formaya malikdir. Şimali Uralda 3-4
qədim hamarlanma səthi aydın görünür. Həmçinin, meşənin yuxarı sərhədindən
yuxarıda dağüstü terrasların geniş yayılması da xarakterikdir. Dağətəyi zolaq Şimali
Uralın şərq yamacında qərb yamacına nisbətən ensizdir.
Şimali Uralın iqlimi soyuq və rütubətlidir, ancaq Qütb Uralının iqliminə nisbətən az
sərtdir. Iyunun orta temperaturu 16ºS-ə qədər artır. Yağıntılar 800 mm-ə qədər düşür.
Şimali Ural Qütb Uralından bitki və torpaq örtüyünün xarakterinə görə kəskin
fərqlənir. Şimali Uralda dağlar başdan-başa sıx iynəyarpaqlı tayqa ilə örtülüdür.
Şimali Ural tayqası tünd iynəyarpaqlıdır. Burada Sibir küknarı üstünlük təşkil edir.
Vilayətin şimal yarısı Şimali tayqanın şibyəli-mamırlı sidr küknarı meşələri ilə
örtülmüşdür. Vilayətin cənub yarısında ağ şam-küknar meşəliyi inkişaf etmişdir.
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Şimali Uralın iynəyarpaqlı tayqa bitkiləri onun torpaq örtüyünün xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirir. Bu, dağ podzol torpaqlarının yayıldığı vilayətdir. Şimalda,
dağətəklərində qleyli-podzol torpaqlar, cənubda, tipik tayqa zolağında isə podzol
torpaqlar yayılmışdır.
Orta Uralın tayqa və qarışıq meşələr vilayəti. Ural dağları bu vilayətdə alçalır və dağ
qurşağı meridian istiqamətində cənub-cənub-şərqə dəyişir. Yeni tektonik hərəkətlər
Orta Uralda zəif əks olunmuşdur. Bura möhkəm kristallik süxurlardan təşkil
olunmuşdur. Orta Uralda çay dərələri nisbətən geniş və işlənmişdir.
Orta Uralın iqlimi Şimali Urala nisbətən daha əlverişlidir. Iyulun orta temperaturu
16-18ºS, yağıntıların illik miqdarı 500-600 mm, dağların bəzi yerlərində isə 600 mmdən artıqdır. Orta Uralın ətəkləri şimalda tayqa, cənuba doğru isə meşə-çöllə
örtülmüşdür. Lakin Orta Ural meşə-çöl yox, meşə landşaftı vilayətidir. Burada
meşələr dağları tamamilə örtür.
Orta Uralın cənubi tayqa meşələri altında düzənlikdə olduğu kimi, çimli-podzol
torpaqlar inkişaf etmişdirş vilayətin cənubunda və dağətəklərində onlar boz meşə
torpaqları, bəzi yerlərdə qələviləşmiş qara torpaqlar, meşə qurşağının yuxarı
hissəsində isə podzollaşmamış turş dağ-meşə torpaqları ilə sıxışdırılmışlar.
Orta Uralın cənub tayqası və qarışıq meşələr vilayətində 3 landşaft əyaləti ayırmaq
olur: Orta Preduralye əyaləti, Orta Uralın mərkəzi əyaləti, Orta Zauralye əyaləti.
Cənubi Uralın yüksəklik meşə qurşağının geniş inkişaf etdiyi meşə-çöl və çöl vilayəti.
Vilayət Orta Uraldan yüksəkliyinin xeyli olması ilə fərqlənir. Şərqdə Cənubi Uralın
ox hissəsi Cənubi Ural peneplen düzənliyinə nisbətən daha alçaq və daha hamar olan
düzənliyə-Zauralye penepleninə keçir. Dağətəyi hissələr üçün uvallı-təpəli
düzənlikləri olan xırdatəpəliklər səciyyəvidir.
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Cənubi Uralın iqlimi Orta və Şimali Urala nisbətən quru və kontinentaldır. Iyulun
orta temperaturu dağətəklərində 22ºS-ə qədər artır. Il ərzində 400-500 mm, şimaldakı
dağlarda isə 600 mm və daha çox yağıntı düşür.
Vilayətin cənub və cənub-şərqinin alçaq dağətəklərində adi və cənub qaratorpaqları
dənli bitkili çöllərlə örtülmüşdür. Cənubi Uralda çöllərlə yanaşı meşə-çöl zonası da
geniş yayılmışdır. Açıq meşələr və müxtəlifotlu çöllər altında boz meşə
torpaqlarından qələviləşmiş və tipik qaratorpaqlara qədər müxtılif torpaq növləri
inkişaf etmişdir.
Cənubi Uralda 4 landşaft əyaləti ayrılır: Cənubi Preduralye əyaləti, Cənubi Uralın
orta dağlıq əyaləti, Cənubi Uralın alçaq dağlıq əyaləti, Cənubi Zauralye əyaləti.
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Uzaq Şərq
Uzaq Şərqin əsas təbii xüsusiyyətləri onun Asiya qitəsinin şərq qurtaracağında
yerləşməsilə müəyyənləşir. Və buna birbaşa Sakit okeanın və onun dənizlərinin təsiri
daha çox özünü biruzə verir. Uzaq Şərq sahillərini Çukot, Berrinq dənizləri yuyur.
Oxot və Yapon dənizləri, bəzi yerlərdə Sakit okean suları Uzaq Şərq sahillərinə təsir
edir. Materik daxillərinə onların təsiri az olsa da, Uzaq Şərq böyük quru sahəsi cənubqərb istiqamətindən şimal-şərq istiqamətə doğru 4500 km məsafədə uzanır. Materik
zolağından başqa, Uzaq Şərqə Saxalin, Şantar adası (Oxot dənizi daxilində), Kuril
adaları, ona qonşu olan Kamçatka yarımadası və Karagin və Kamçatka adaları
daxildir. Uzaq Şərq və Şərqi Sibir arasında sərhəd iqlim xüsusiyyətlərinə görə ayrılır.
Uzaq Şərq əsasən dağlıq ərazidir. Mezozoy və Kaynazoy qırışıqlı Sakit okean
hövzəsinə aid olub, ayrı-ayrı sahələri müasir geosinklinallardan kənarda yerləşir.
Uzaq Şərqin Sibirdən fərqi onun cənubda olan musson iqlimindən və mussona
bənzər şimal hissədə dəniz iqlimindən, Sakit okean və Şimali Asiya quru sahələri
arasındakı fərqlərdən ibarətdir. İqlimin əsas təsir göstəriciləri dağlıq relyeflə bağlıdır.
Dəniz sahili vəziyyətlə əlaqədar musson iqlim Uzaq Şərqin düzənliklərində coğrafi
zonalar yaradır.
Tundra landşaft zonasına burada 58-59° şimal enliklərində rast gəlinir. Meşələr
Uzaq Şərqin cənub rayonlarına çatan ərazilərinə qədər hakimlik edir. Buna analoji hal
kimi Şimali Amerikanın şərq hissəsi uyğun gəlir. Mürəkkəb relyef dağarası
düzənliklər və dağlıq təpəliklər üçün xarakterik olaraq ərazinin landşaft
differensasiyasını yaradır. Düzənliklərdə geniş yayılmış meşə və tundra zonası dağlıq
meşə xüsusiyyətləri ilə yanaşı landşaft tiplərini yaradır. Mürəkkəb relyefi, dağlıq və
dağarası düzənlikləri meşə və tundra, əsasən də dağ-meşə landşaftları üçün
xarakterikdir. Bununla əlaqədar zoocoğrafi və flora xüsusiyyətlərinə görə Uzaq Şərq
ərazisi müxtəlifliyinə görə fərqlənir.
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Uzaq Şərq ilk dəfə 1639-cu ildə İvan Moskvit tərəfindən tətqiq olunmuşdur. 164852-ci illərdə Papov və Dejnyov tərəfindən Asiyanın şimal-şərq sahilləri (Anadır və
Kamçatkaya qədər geniş bir ərazi) tətbiq olunmuşdur. Şərqin təbiətinin
öyrənilməsində, Kamçatka vulkanlarının öyrənilməsində , şimal rayonlarında
Obriçev, Sminrov və s. rolu böyük olmuşdur.
Uzaq Şərqin fiziki-coğrafi ölkələrə bölünməsi. Uzaq Şərq ərazisinin təbii şəraitinə
görə müxtəlifliyi əsasən onun şimal və cənub vilayətlərində özünü biruzə verməsidir.
Şimal hissədə iqlim tipik musson xarakterlidir. İllik yağıntıların miqdarı mümkün
buxarlanmadan daha çoxdur. Əsasən şimal yarım sahəsi həddindən artıq rütubətlidir.
Cənub hissəsi mülayim rütubətlidir. Şimal və cənub hissələrinin təbii fərqləri ətraf
ərazilərin biocoğrafi xüsusiyyətləri ilə seçilir. Belə ki, Sibir şimalda, Şimal-şərqi Çin
Mancuriyada, cənubda isə Koreya və Yaponiya. Bütün bunlar Uzaq Şərq ərazisini 2
əsas hissəyə bölməyə imkan verir: şimal və cənub hissə. Cənub hissəyə Amurətrafı,
Primorya və saxalin, şimal hissəyə isə materikin ucqar Ud dodaqları və çaun
dodaqları, həmçinin Dejnyov burnu daxildir. Kamçatka və Kuril adaları da bu
təsnifata aid edilir. Bu 2 əsas fiziki-coğrafi hissələr ölkə daxilinə aid edilir. Bu
hissələr fiziki-coğrafi ölkələrdə V.B. Soçova görə cənub hissə Amur-Saxalin, şimal
hissə Şimali sakit okean adlandırılır. Bu da onun Oxot dənizi sahillərini Sibirə aid
etməsilə əlaqəlidir.
Amur-Saxalin vilayəti. Bu fiziki-coğrafi ölkənin geoloji quruluşu müxtəlifdir.
Priamuryenin böyük hissəsi mezozoy qırışıqlığı vilayətinə aiddir. Cənub hissədə Zey
və Burek çayları hövzəsində bu çıxış Hertsin bünövrəsinə aiddir. Şimal-qərbi
Stanavoy dağlarının cənub yamacları boyunca Baykal kompleks platformasının Sibir
platformasına aid olduğunu sübuta yetirir. Amur-Saxalin ölkəsinin dağlarında müasir
buzlaşmalar yox dərəcəsindədir. Ərazidə güclü musson yağışları nəticəsində çaylarda
yay daşqınları baş verir, nəticədə sahillərin yuyulmasına, sürüşmələrə səbəb olur.
Ərazinin relyef tiplərində dağ müxtəlifliyi vardır. Orta dağlıqlar arasında erozion
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dərələrlə parçalanma qırışıq dağların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu cür relyef
tipinə Saxalində də rast gəlinir. Alçaq dağlıq relyefdə qırışıqlı dağlara, təpələrə, əsas
dağ sistemlərini yaradan ön dağlığa və digər alçaq dağlıq ərazilərə rast gəlinir.
Düzənliklər sahil və dağarası çökəkliklərdə yayılmışdır.

