
1.FƏNNİN MƏQSƏDİ, VƏZİFƏLƏRİ, ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Coğrafiya qədim elmlərə aid olub, tədqiqat obyekti Yer kürəsidir. Hal- 

hazırda coğrafiyanın konkret tədqiqat sahəsi bizi əhatə edən coğrafi mühit yaxud 

da coğrafi qat, fiziki – coğrafiyaçılar üçün isə landşaft qatı hesab olunur. 

Məlum olduğu kimi coğrafi qat bir-birilə daimi qarşılıqlı əlaqədə olan 

litosfera, atmosfera, hidrosfera və biosfera qatlarından  əmələ gəlmişdir. 

Coğrafi mühit və xüsusən landşaft qatı müxtəlif coğrafi komplekslərə ayrılır. 

Onlardan bəziləri geniş ərazini,(məsələn: qurşaq, zona, ölkə, vilayət və s.i.,) 

bəziləri isə ikinci dərəcəli olub, həmin ərazilərin kiçik hissələrini təşkil edirlər 

(məs: fasiya, mərz və s.). 

Fiziki coğrafiyanın tədqiqat sahəsi, coğrafi mühitdə baş verən ümumi 

qanunauyğunları, tərkibini, onun inkişaf dinamikasını və ərazi üzrə 

differensiasiyasını öyrənməkdən ibarətdir. 

Çöl tədqiqat metodları kursunun keçirilməsində əsas məqsəd, gələcək 

mütəxəssis olan coğrafiyaçının çöl tədqiqatları zamanı ayrı-ayrı komponentlərdən 

təşkil olunmuş kompleksləri analiz etməkdən və onların sərhədlərini ayırmaq 

qabiliyyətini izah etməkdə ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı məsələlər 

qarşıya qoyulur: 1.Çöl şəraitində öyrənilən rayonu dəqiq ayırmalı. 2 Həmin 

rayonun coğrafi komplekslərinin dərəcəsini və tədqiqat üsullarını bilməli. 3. Çöl 

materiallarının toplanma qaydası. 4.Müxtəlif təbii şəraitdə həmin materialların 

işlənilməsi. Bütün başqa elmlərdə olduğu kimi, coğrafi tədqiqatlarda  da 

özünəməxsus üsullardan istifadə edilir. Bunlardan bəziləri ümumi olub, elmin 

müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Ancaq elə üsullarda var ki, bunlar əsasən 

fiziki – coğrafi tədqiqatlarda geniş istifadə olunur ki, bunlara da kartoqrafik, 

rayonlaşma və s. üsulları misal göstərmək olar. 

Diаlеktik üsul cəmiyyətdə və təbiətdə baş verən bütün proseslərin və 

hadisələrin dərk olunmasında əsas rol oynayır. Bu üsul fiziki – coğrafi 

komplekslərdə baş verən dəyişikləri, həmin komplekslərin ardıcıl inkişafını, 

onların bir haldan digər hala keçməsi qanunauyğunluqlarını əvvəlcədən görməyə 
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imkan verir. Misal üçün kiçik çayların, yarğan və qobuların gətirmə konusları 

dağətəyi zonada tamamilə və yaxud bir hissəsi başqa fasiyaya – yəni, terrasa, dağ 

yamacına və s. keçə bilər ki, bu da çaydan öz konusun kəsilməsi nəticəsində yarana 

bilər. 

Müqayisə üsulu eyni fiziki – coğrafi şəraitdəki komponentin inkişafına başqa 

mərhələdəki inkişafla müqayisəsinə əsaslanır. Miss: meşə və tundra zonasının 

onların landşaftı ilə müqayisəsi. Nəticədə həmin zonaların müqayisəli xarakteri 

onların landşaftının genezisini, təsnifatını aydınlaşdırmağa imkan verir. Ona görə 

də müqayisəni komplekslər üzrə yaxud da komplekslərin ayrı-ayrı 

komponentlərinə (məs: relyef forması, bitki örtüyü, iqlim göstəriciləri, torpaq və 

s.) görə aparmaq olar. 

Stasionar üsul. Bu üsuldan vaxt etibarilə tez dəyişən amillər öyrənilir ki, 

burada temperatura, küləyin sürəti və istiqaməti, səth sularının axımı, həmçinin də 

fəsillər, illər üzrə komplekslərdə baş verən dəyişikliklər öyrənilir. Bu üsulla alınan 

məlumatlar xüsusi cihazlardan və texniki quraşdırıcılardan (meteostansiya, su 

postları və s.) götürülür. Bu göstəricilər cədvəllər, qrafiklər şəklində hesabatlarda 

öz əksini tapır ki, bunlarında coğrafi tədqiqatlarda həm nəzəri, həm də praktiki 

cəhətdən böyük əhəmiyyəti vardır. 

Ekspedisiya  üsulu. Bu üsulda başqa üsulların (aerofoto, xəritə və s.) 

nəticələrindən geniş istifadə olunur ki, bu da müəyyən dərəcədə çöl işlərinin 

keyfiyyətini artırır, çöl materiallarının toplanma müddətini azaldır. Toplanmış çöl 

materiallarının məlumatı, müxtəlif komplekslərin sərhədlərinin aşkar edilməsinə, 

həmin kompleksləri daxilində mövcud olan komponentlərin (misal: landşaft, 

torpaq, bitki örtüyü) müxtəlif ərazidə yerləşmə qanunauyğunluğunu 

aydınlaşdırılması ilə əlaqədardır. 

Kartoqrafik üsul. Bu üsulun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 

coğrafi obyektlərin yerləşmə qanunauyğunluqlarını, proses və təbii hadisələrin, 

inkişafında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı aydınlaşdırmaq mümkündür. Bir çox coğrafi 

qanunauyğunluqlar, ilk növbədə təbii landşaft zonallığı o vaxt aydın olur ki, həmin 

zonaların sərhədləri və onlarda baş verən regional proseslər xəritədə qeyd olunur. 
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Bu üsuldan konstruktiv coğrafiyada, eyni zamanda coğrafiyanın tətbiqi sahələrində 

geniş istifadə olunur. 

Aerofotoqrafik üsul. Bu müasir dövrün ən aktual üsullarından olub, coğrafi 

mühitin inkişaf xüsusiyyətlərini, müasir mərhələdə landşaftın formalaşmasını dərk 

etməyə imkan verir. Ərazinin aerofotoşəkili onun əsas kompleksləri və həmin 

komplekslər daxilində mövcud olan komponentlər  haqqında dəqiq məlumat verir. 

Bu üsulun coğrafiya elminin inkişafında olan əhəmiyyəti çox böyükdür. 

Kosmik üsul. Bu üsul coğrafiyada ən yeni tədqiqat üsuludur. Aerofoto 

şəkildən fərqli olaraq, kosmik üsulda şəkillər geniş sahələri əhatə edir ki, bunları 

da yer səthinin hər hansı bir sahəsi üçün çox tez əldə etmək olar. Müxtəlif 

informatik göstəricilərin alınması üçün bu iki üsulun coğrafiya elminin perspektiv 

inkişafında rolu misilsizdir. 

Riyazi üsul. Bu üsulun fiziki – coğrafiyanın müxtəlif sahələrinin inkişafında 

rolu ildən – ilə artır ki, bunun da meteorologiya, hidrologiya və iqlimşünaslıqda 

nailiyyəti daha böyükdür. 

Paleocoğrafi üsul nəinki coğrafiyada, eyni zamanda geologiyada da istifadə 

olunur. Bu üsuldan qədim landşaft komplekslərinin və onların ayrı-ayrı 

komponentlərinin inkişaf xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün istifadə olunur ki, 

bu da paleontoloji materiallara əsaslanır. 

Rayonlaşdırma üsulu. Bu üsul inkişafda olub, fiziki coğrafiyanın müxtəlif 

nəzəri və tətbiqi problemlərinin həllində geniş istifadə edilir. 

Hazırda bu üsul iki istiqamətdə istifadə olunur:  birincisi, ərazinin fiziki – 

coğrafi differensiasiyasının təyinində geniş ərazinin əsas amillərə görə ardıcıl 

olaraq daha kiçik hissələrə parçalayaraq, Məs: tədqiqat aparılan rayonun xüsusi 

xəritələrini (geoloji, geomorfoloji, torpaq və s.) müqayisə etdikdə konkret 

komplekslərin xüsusiyyətini aşkar etmək olur. İkinci istiqamət – sadə 

komplekslərin landşaft şəklində qruplaşdırılmasından, onların siniflərə və s. 

ayrılmasından ibarətdir. Ümumiyyətlə, rayonlaşdırma üsulu ərazidə yayılmış 

müəyyən təbii göstəricilərin sərhəddini, ayrı-ayrı komponentlər üzrə (geologiya, 

relyef, iqlim və s.) şəraiti təyin etməyə bizə imkan verir. 
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Kompleks üsul. Bu üsul o vaxt tətbiq olunur ki, hər hansı bir üsulla bu və ya 

digər təbii şəraiti aydınlaşdırmaq qeyri mümkündür. Bu halda bir neçə üsuldan 

istifadə edərək, lazım olan göstəriciləri və nəticəni almaq lazımdır. 

Göstərilən metodlarla yanaşı, bütün fiziki – coğrafi tədqiqatlar üç mərhələdə 

aparılır: 1.Hazırlıq; 2.Çöl; 3.Kameral. 

I.İşin hazırlıq mərhələsi. Aparılan işin məğzindən və qarşıya qoyulan 

məsələnin həllindən asılı olaraq, iş icraçısı və onun köməkçiləri hazırlıq 

mərhələsində aşağıdakı işləri yerinə yetirməlidir: 

1.Tədqiqat proqramının işlənib – hazırlanması, 

2.Kameral və çöl işləridə daxil olmaqla, bütün işlərin ümumi planı və qrafiki 

tərtib olunmalı. 

3.Xəritə, fond və ədəbiyyat materiallarının toplanması. 

4.Hazır materiallara əsasən tədqiqat aparılan rayonun qısa səciyyəsi tərtib 

olunmalıdır. 

5.Çöl işləri üçün lazım olan əşyaların siyahısı. 

6.Çöl işlərinin aparılması üçün lazım olan rayonların seçilməsi. 

7.Nəqliyyat vasitələrinin hazırlanması. 

8.Çöl işləri üçün lazım olan xəritələrin, aerofoto şəkillərin götürülməsi. 

II.Çöl işləri mərhələsi. Həmin mərhələni aşağıdakı kiçik hissələrə ayırmaq 

olar: 1.Xüsusi marşturların seçilməsi; 2.Baza düşərgəsinin seçilməsi; 3.İşlər üzrə 

icraçıları dəstələrə ayırmalı; 4.Çöl işlərinin aparılma metodikasını və onun yerinə 

yetirilməsi qrafikini aydınlaşdırmalı; 5.Marşturlar üzrə görülməli işlər; 6.Yığılmış 

çöl materiallarının siyahısı. 

III. Kameral mərhələ. (Yəni ekspedisiya materiallarının laboratoriyalarda 

elmi cəhətdən işlənilməsi). Həmin mərhələdə bütün diqqət tədqiqat işləri 

qarşısında qoyulan məsələnin tam həlinə yönəldilir. Götürülmüş nümunələr 

diqqətli araşdırılır, nümunələr analiz edilir, götürülmüş bitki və heyvan 

nümunələrinin quruluş tərkibi təyin edilir. Çöl xəritələri, sxemlər, şəkillər yenidən 

çəkilir və hesabat üçün lazım olan foto şəkillər hazırlanır. Qrafiklər, kəsilişlər və 

cədvəllər toplanmış, materialların analizi əsasında tərtib edilir. 
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Hesabatın mətin hissəsi isə işin proqramına uyğun olaraq plan üzrə yazılır. 

Kompleks tədqiqat zamanı hesabatın mətn hissəsinin strukturası aşağıdakı kimi 

olmalıdır: Mündəricat; giriş; I fəsil – ümumi fiziki – coğrafi cəmiyyət; II fəsil – 

sahəvi təbii komplekslərin səciyyəsi; Sonra isə ümumi nəticə və hesabatın praktiki 

əhəmiyyəti. Hesabatın axırında isə istifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı verilir. 
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Torpaq tədqiqatı 

    B.B.Dokuçayevin torpaq haqqında nəzəriyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq,torpağın çöl tədqiqatına dair yeni üsullar inkişaf etməyə başlayır. Torpaq 

təbii əsas kimi təbiətin güzgüsü adlanır. Torpaq təbiətin digər komplekslərindən 

ayrılıqda yox, bütün komlekslərlə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilir. Torpaq əmələgəlmə 

amillərinə əsasən dağ suxurlarından, relyefden, iqlimdən, bitki və heyvanat 

aləminin bir-birinə qarşılıqlı təsirindən asılıdır. 

    Torpaq əmələgəlmə proseslərinin tədqiqi çöl işlərindən başlayır. Çöl işləri 

zamanı xüsusi kəsilişlər üzrə nümunələr götürülür və laboratoriya şəraitində 

torpağın kimyəvi analizi, onun fiziki və mexaniki xüsusiyyətləri, mikrobioloji 

tərkibi öyrənilir. Torpağın çöl tədqiqat işləri müxtəlif miqyaslı torpaq xəritələrinin 

tərtibi ilə müşayət olunur. 

     Torpaq tədqiqatına aşağıdakı məsələlərin öyrənilməsi daxildir: 

1) Müasir torpaq əmələgəlmə proseslərinin öyrənilməsi və onların 

xüsusiyyətləri; 

2) Torpağın digər geokomplekslərlə əlaqəsinin aydınlaşdırılması; 

3) Gələcəkdə torpaq əmələgəlmə proseslərinin öyrənilməsi; 

4) Müxtəlif ərazilərdə müxtəlif tipli toqpağların paylanma 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi; 

5) Tədqiqat məqsədindən asılı olaraq torpağgın və torpaq əmələgəlmə 

təsərrüfat əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

     Çöl işlərinin ilk mərhələsində tədqiqat sahəsinin ümumi fiziki-coğrafi 

xüsusiyyətlərini öyrənməklə yanaşı, rayonun ümumi torpaq xəritəsi ilə də tanış 

olmaq lazımdır.İri miqyaslı torpaq xəritələri torpağın paylanma 

qanunauyğunluqlarını, onun hipsometrik səviyyələrlə əlaqəsini, torpağın müəyyən 

geomorfoloji elementlərlə əlaqəsini aydınlaşdırmağa imkan verir. Ona görə də 

1:500, 1:2000, 1:5000 miqyaslı torpaq xəritələri daha dəqiq xəritələrdir. Çöl 

işlərinin müddərindən asılı olaraq, torpaq planalma işləri iki üsulla aparılır:  

a) Profillərlə;  b)Sahəvi. 
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Profillərlə torpağın öyrənilməsi müəyyən olunmuş istiqamətlərlə aparılır ki, 

bu profillərdə müxtəlif hipsometrik səviyyələrdə, nəmlik şəraiti müxtəlif olan 

geomorfoloji elementləri kəsməlidir. 

Sahəvi torpaq planalma işləri olunmuş miqyaslar üzrə aparılır ki, burada da 

müxtəlif tipli və genezisli torpağlar qapalı konturlar şəklində xəritə üzərində 

göstərilir. Buna görə dəhər bir torpaq kəsilişi müəyyən məqsədlə tərtib ki, burada 

da relyef, bitki və təbiətin digər kompleksləri tamamilə fərqlənirlər. Torpaq kəsimi 

dördbucaqlı olub, uzunluğu 1,5-2m, eni-80sm, dərinliyi isə 1-2m-dir. Kəsimin 

dərinliyi ona suxurların yatımından asılıdır. Götürülmüş hər hansı bir sahənin təbii 

komplekslərinin torpaq kəsimitəsviri xüsusi blanklarda ardıcıl olaraq yazılır. Bu 

blankların digər səhifəsində torpaq kəsiminin morfoloji səciyyəsi verilir 

ki,bunlarda aşagıdakılardır: qatların sayı, kəsimin şəkili, qatların 

dərinliyi,qalınlığı,rəngi,qatların genetik tipləri və adı. Hər bir genetik horizont 

müəyyən indekslərlə göstərilir. Mis: meşə örtüyü-A0; humus horizontu-A1; meşə 

zonası torpağları-A1; An və s. i. 

    Torpaq kəsiminin horizontu üzrə differensasiyası,torpaq əmələgəlmə 

proseslərinin  və torpağın mütləq yaşının yüksək olduğunu aşkar edir. Beləki, çayın 

məcra hissəsindəki qatlarda zəif differensasiya, məcraüstü terraslardakı 

horzontlarda differensasiya nisbətən artır, suayrıcı hissələrdə isə daha kəskin əks 

olur. Bütün təbii zonalarda torpağın horizontu ‟ A„ hərfi ilə,meşə zonalarındakı 

torpağlarda isə həmin qat A1 və A2 indeksləri ilə göstərilir. A1 qatında orqanik 

qalıqlar toplandığı üçün,ona akkumulyativ horizont, A2 qatı isə yuuylma horizontu 

adlanır. 

    Torpağın tərkibində humusun miqdarından asılı olaraq, podzol torpaqlar 

zəif, orta və şiddətli podzol torpaqlara ayrılırlar. Əgər A1 horizontunun qalınlığı 

A2-dən böyükdürsə, bu cür torpaqlar zəifpodzol, bu horizontların qalınlığı 

bərabərdirsə,orta podzol,əgər A2>A1 olarsa, onda şiddətli podzol torpaqlar adlanır. 

Əgər humus horizontunun qalınlığı cüzüdürsə və yaxud yoxdursa, onda bu cür 

torpaqlar podzol adlanır. 
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    Çöl işləri zamanı hər bir genetik tipli torpaq qatının mexaniki 

xüsusiyyətlərinə də fikir vermək lazımdır. Çöl şəraitində torpaqları müxtəlifliyinə 

görə bu cür ayırmaq olar: qumlu,gilli-qumlu, gillicəli, gilli. 

    H.A.Kaçinski mexaniki tərkibinə görə torpaqların aşağıdakı təsnifatını 

vermişdir: Əgər torpaqda hissəciklərin diametri <0,01-dənkiçikdirsə qumlu, eyni 

fraksiyalar 10%-20%-dirsə gillicəli, 50%-dən çoxdursa gilli torpaqlar adlanır. 

    Torpağın tədqiqatı zamanı onun strukturasını təyin etmək lazımdır. 

Strukturasına görə torpaqlar bu cür ayrılır: Əgər şaquli kəsim yerə təbəqələrin  

qalınlığı 1mm-dirsə bu cür struktura təbəqəvari, əgərqalınlıq 1-5mm-dirsə 

lövhəvari, 5-20mm-dirsə yastı, 20mm-dən çoxdursa yastı quruluşlu adlanır. 

Bundan başqa torpaqların strukturası kubşəkilli,sütunvari-prizma şəkilli də olur. 

Torpağın əsas xüsusiyyətlərindən biri də onun sıxlığıdır. Sıxlığına görə torpaqlar 

bu cür ayrılır: 1)kövrək; 2)zəif; 3)bərk; 4)daha bərk. 

     Çöl şəraitində torpaq qatlarındakı reaksiyalar xüsusi lakmus kağızları 

vasitəsilə təyin edilir. Beləki, qırmızı lakmus kağızları qələvilərlə reaksiyada 

göy,əksinə göy rəngli lakmus kağızlar isə turşularla reaksiyada qırmızı rəng alır. 

Bu əlamətlər torpaqda qələvi,turşuluq reaksiyalarının baş verdiyini göstərir. 

     Bütün göstərilənlərlə yanaşı çöl şəraitində torpağın eroziya 

xüsusiyyətlərini də aşkar etmək lazımdır ki, buda torpaq qattının meylliyindən 

asılıdır. Əgr meyllik 1º-dirsə torpaqda eroziya prosesi getmir. Meyllik 1,5-2º-dirsə, 

zəif; 3-4º-dirsə orta; 4-6º nisbətən güclü; 5-8º-dirsə onda bütün humus qatı 

yuyulur. 
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Geobotaniki tədqiqat 

   Bildiyimiz kimi bitki örtüyü landşaftın ən mühüm komplekslərindən olub, 

onun çöl tədqiqatı müxtəlif sahəlidir. Bitki örtüyü ayrılıqda, geokompleksi 

səciyyələndirən bütün komplekslərin indikatorudur.  

    Hal-hazırda geobotanik üsul müxtəlif sahəli axtarış işlərində, eləcə də 

geoloqlar tərəfindən qrup sularının dərinliyi və sərhəddinin dəqiqləşdirilməsində, 

litoloji xəritələrin tərtibində, asrofoto şəkillərin aydınlaşdırılmasında geniş istifadə 

edilir. 

     Ölkəmizdə bitki örtüyünün analizinin tərtibi əhəmiyyəti melorasiya və 

suvarma kanallarının istifadəsində, təbii qoruqların və yasaqların sərhəddinin 

təyinində, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsində geniş nəzərə çarpır. 

     Botaniki-coğrafi çöl tədqiqat işlərinin səmərəli aparılması üçün aşağıdakı 

ləvazimatlar lazımdır: iri miqyaslı mopoxəritə, botaniki papka, bitkiləri qurutmaq 

üçün xüsusi kağızlar, kompas, eklimetr, termometrlər, psixrometr, yüksəklik 

ölçmək üçün aperoid, ağacların diametrini ölçmək üçün xüsusi qarmaqlar, binokl 

və s. i. 

     Tədqiqatçı qarşısındakı geo botaniki işlərin məqsədindən asılı olaraq çöl 

işləri aşağıdakı tiplərə bölünür: 1) ilkin yoxlama tədqiqatı; 2) marirut; 3) stasionar 

işlər. 

İlkin yoxlama zamanı geobotaniki işlər acaq ərazinin bitki örtüyünün 

xarakterini öyrənməkdən ibarət olur və onun əsas elementləri mopoxəritədə qeyd 

olunur. İlkin yoxlama zamanı ərazidə mövcud olan maraqlı sahələr gələcək 

tədqiqatlar üçün hazırlanır. 

    Marirut işləri zamanı ərazinin  bitki örtüyünün geobotanik xəritələr tərtib 

edilməklə yanaşı, onun kənd təsərrüfatı əhəmiyyəti və eyni zamanda gələcəkdə 

bitki örtüyünün inkişaf xüsusiyyətləridə aydınlaşdırılır. Buna görə də marirutların 

istiqaməti ərazidə mövcud olan relyef tiplərini və çay şəbəkəsini kəsməlidir. 

    Stasionar tədqiqat işləri isə xüsusi zonal stansiyalarda, qoruqlarda və 

yasaqlarda aparılır. 
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     Bütün tədqiqat işləri kimi geobotanik tədqiqatlarda üç mərhələdə aparılır: 

hazırlıq, ekspedisiya və hesabat mərhələləri. Geobotanik işlərin hazırlıq 

mərhələsində mütəxəssis tədqiqat sahəsinə aid olan bütün ədəbiyyat və xəritə 

materialları ilə tanış olmalı, ərazinin landşaft komplekslərinin müxtəlifliyini 

aydınlaşdırmalıdır. 

    Ekspedisiya mərhələsi tədqiqatların əsası olub, bilavasitə ərazidə mövcud 

olan nadir bitkilərin analizindən, onların inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılmsından 

ibarətdir. Ekspedisiyanın ilk günündən başlayaraq tədqiqatçı xüsusi jurnallarda 

qeydlər aparmalıdır ki, burada da gündəlik marşrutların istiqaməti və məsafəsi, 

ayrı-ayrı bitkilər üzrə müşahidələrin nəticəsi, relyefin xüsusiyyətləri, torpağın 

müxtəlifliyi, insanların təsərrüfat fəaliyyəti iləəlaqədar olaraq bitki örtüyünün 

yararsızlaşdırılması və digər əlamətlər öz əksini tapmalıdır. 

    Bitki örtüyünün üçün əsas üsullardan biri də xüsusi nümunəvi sahələrin 

ayrılmasıdır ki, burada da bitkinin bütün inkişaf xüsusiyyətləri dəqiq öyrənilir. Bu 

cür sahələrdə bitki örtüyünün eynicinsli olmasınada fikir vermək lazımdır. 

    Öyrənilmə müddətinə görə, nümunəvi sahələr müvəqqəti və daimi olurlar. 

Müvəqqəti sahələrdə bitkiləri bir dəfə öyrənməklə, onun gələcək inkişaf 

xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır. Daimi sahələrdə isə bitkilər üzərində uzun müddətli 

tədqiqat işləri aparılır. Ona görə də bu cür sahələrin ölçüsü 400m
2
-dən, bəzən isə 

1000m
2
-dən az olmamalıdır. Ümumiyyətlə bu sahələr əksərən kvadrat, düzbucaqlı 

və bəzən də dairəvi xarakterindən asılı olaraq çöl işləri zamanı xəritələr müxtəlif 

miqyaslarda tərtib edilir: 

1. Dəqiq iri miqyaslı xəritələr -1:5000-1:25000 

2. Ümumiləşdirilmiş iri miqyaslı xəritələr -1:50000-1:200000 

3. Orta miqyaslı xəritələr -1:300000-1:1000000 

4. Kiçik miqyaslı xəritələr -1:500000-1:4000000 

5. Kiçik miqyaslı sxematik xəritələr -1:5000000 

Geobotaniki işlərin xarakterindən asılı olaraq, planalma işləri müxtəlif 

üsullarla aparılır: 
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1.Tam sərhədli planalma işləri iri miqyaslı (1:5000) xəritələşdirmə 

işlərində tətbiq edilir. 

2.İstiqamətlənmiş marşrut planalma işləri bu zaman bitki örtüyünün bütün 

müxtəlifliyi xəritədə öz əksini tapmalıdır. 

3.Paralel istiqamətli planalma işləridir ki, bu zaman götürülmüş marşrutlar 

arasındakı məsafə 300-500m-ə qədər olmalıdır. 

4.Aerogeobotanik planalmadır ki,bu zaman bitki örtüyünün 

xəritələşdirilməsi təyyarə vasitəsilə aparılır. 

   Çöl işləri zamanı aparılmış bütün tədqiqatlar hesabatda öz əksini 

tapmalıdır. 
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Kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatlar 

Təbii kompleksləri əmələ gətirən ayrı-ayrı komplekslərin öyrənilməsi tətbiq 

edilən üsullarla yanaşı, həmin komlekslərin birlikdə analizi üçün kompleks 

tədqiqat üsulları da mövcuddur. Kompleks tədqiqat üsullarını təbii landşaftın kiçik 

maksonomik vahidləri olan fasiya, mərz, məhəlli və landşaft rayonlarına tətbiq 

etmək olar. Bu üsulun əsas mahiyyəti ondan ibarətdi ki, burada bütün mövcud olan 

üsulların köməkliyi ilə ayrı-ayrı kompleksləri təşkil edən komponentlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi, onların inkişaf xüsusiyyətləri dəqiq öyrənilir və çöl şəraitində landşaft 

qatının kiçik vafidlərinin (fasiya, mərz, landşaft bə s. i.) konkret sərhədləri 

göstərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, fasiya, mərz, məhəlli vahidlər təbii obyektlər 

olub, vaxt etibarilə uzun müddətdə formalaşırlar. Lakin bu obyektlərdə mövcud 

olan təbii ehtiyatlar (otlaqlar, yaylaqlar, meşə və s. i.) isə məkan və zaman nöqteyi 

nəzərdən dəyişkən olub, insan fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bildiyiniz kimi, fasiya 

eyni litoloji tərkibli sahədən ibarət olub, eyni mikrorelyeflə (yamac, torpaq, 

dərənin dibi və s. i.), iqlimlə, nəmliklə, eyni torpaq və bitki örtüyü ilə səciyyələnir. 

Lakin, nisbətən böyük maksonomik vahidlər isə yəni mərz; landşaft rayonları 

müəyyən konkret şərait daxilində bir-birindən kəskin fərqlənən komponentlərlə 

mürəkkəbləşmişdir. Bütün bu cür dəyişikliklər bu vahidlərdən böyük olan 

maksonomik göstəricilərdə də (rayon, vilayət, əyalət, ölkə və yaxud da yarış zona, 

və s. i.) kəskin müşahidə olunur. Başqa sözlə desək, hər bir sonrakı maksonomik 

vahidi təşkil edən komplekslər, strukturasına görə əvvəlki nisbətən daha mürəkkəb 

olub, bir-birlərindən kəskin fərqlənirlər. 

Kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatlarda üç mərhələdə aparılır: hazırlıq, çöl və 

hesabatın tərtibi.  

Əvvəlki üsullardan fərqli olaraq, kompleks tədqiqatların hazırlıq mərhələsi 

böyük əhəmiyyətə malik olub, sonrakı tədqiqat mərhələlərinin əsasını təşkil edir. 

Çöl işlərinin ilk mərhələsində ərazinin ayrı-ayrı kompleklərini təşkil edən 

komponentlərin ümumi səciyyəsinin qəbul edilmiş terminologiyası, çöl 

materiallarının toplanmasının vahid sxemi (hesabat kağızları, nümunələr üçün 
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xüsusi blanklar, fasiyaları göstərmək üçün xüsusi işarələr, analizlərin nəticələri 

üçün blanklar və s. i.) hazırlanır. Məlumdur ki, çöl işlərinin ilk mərhələsi tədqiqat 

aparılan ərazinin və onun ətraf sahəsinin ekskursiyası ilə başlanır. 

Bu zaman ərazinin təbii görkəmi, kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatların əsasını 

təşkil edən topoqrafik materiallarla uzlaşdırılır. Sonra isə çöl şəraitində fasiya 

mərzin səciyyəsi və bunlara müvafiq olaraq landşaft rayonlarının marşrutlar üzrə 

əlavə xüsusiyyətlərinin qısa təsviri yazılır. 

Kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatlarda xüsusi nümunəvi sahələrin seçilməsinin 

də böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bu cür sahələrdə ərazinin bütün təbii 

komplekslərinin xarakterik tipləri iştirak edir. Bu cür sahələri seçdikdə, mütləq 

geokomplekslərin dəyişilməsində və inkişafında insanın təsərrüfat fəaliyyətinidə 

nəzərə almaq lazımdır. 

Kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatları bəzən məhəlli sahələrdə də aparılır ki, 

bunun üçün də mütləq bu cür yerlərin dəqiq geomorfoloji, torpaq, geobotanik və 

digər xəritələr olmalıdır. Bu cür sahələrin müxtəlif  komponentləri üzrə dəqiq və 

aydın məlumatlar yopladıqdan sonra, həmin sahələrin geokompleklərinin təsviri və 

xəritələşdirilməsi işləri aparılır. Ümumiyyətlə, bu sahələrin ölçüsü 100m
2
-dən az 

olmamalıdır. 

Çöl işlərinin ən məsuliyyətli dövrü geokomplesklərin təyin edilməsi və onun 

yazılı təsviridir. Buna görə çöl işləri zamanı, mütləq landşaftın ritmik inkişafına və 

onun morfologiyasına diqqət yetirmək lazımdır. Landşafrın ritmik inkişafı ilk 

növbədə  istilik və nəmlik rejimindən asılıdır. Bildiyiniz kimi, geokomplekslərin 

və eləcə də bütünlüklə coğrafi qatın ritmik inkişafı fəsillər üzrə baş verən 

dəyişikliklərdən asılı olmayıb, yer qabığında və onun ayrı-ayrı hissələrində uzun 

əsrlər boyu baş verən dəyişikliklərlə əlaqədardır. 

Kompleks fiziki-coğrafi tədqiqatların hesabat mərhələsinin əhəmiyyəti 

olduqca böyükdür. Həmin mərhələdə tədqiqatın bütün nəticəsi qarşıya qoyulmuş 

kompleks məsələlərin həllinə istiqamətləndirilir, toplanmış çöl materialları 

dəqiqləşdirilir, dağ suxurlarından, bitkilərdən, torpağdan götürülmüş nümunələr 

sistemləşdirilir. 
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Ayrılmış bütün geokomplekləri nəzərə alaraq, xəritə üçün kəsimlər, ümumi 

şərti işarələr, geokomplekslər daxilində ayrılmış genetik tiplər üçün xüsusi rənglər 

seçilir və həmin tiplər üçün fərdi kəsimlər tərtib olunur. Bütün qrafiki və xəritə 

materialları dəqiqləşdirildikdən sonra, hesabat yazılır.İlk tədqiqatçı üçün hesabatın 

quruluşu aşağıdakı kimi olmalıdır: 

1.Tədqiqat sahəsinin inzibati şəraiti, nəqliyyat əlaqəsi, yararlı torpaqlardan 

necə istifadə olunması və digər amillər göstərilməlidir. 

2.Sahənin coğrafi vəziyyəti, onun ölçüsü və yüksək maksonomik vahilər 

daxilindəki (təbii vilayət, zona, fiziki-coğrafi ölkə, əyalət) geokomplekslərdə bu 

sahənin göstəriciləri. 

3.Çöl işlərinin başlanma və qurtarma müddəti, partiyanın tərkibi, onun texniki 

cəhətdən tədqiqatı. 

4.Tədqiqat sahəsinə qonşu olan ərazilərin təbii xüsusiyyətləri, onun geoloji 

quruluşu, yerəltı və qrunt suları, onların dərinliyi, tərkibi və rejimi, relyefi,iqlim 

şəraiti,torpaq örtüyünün xarakteri və s. i. 

Hesabatın ikinci hissəsində geokomplekslərin səciyyəsi tam təfsilatı ilə verilir. 

Sonuncu fəsil kompleks fiziki-coğrafi rayonlaşmaya həsr olunur ki, burada kiçik 

maksonomik vahidlərə görə iri vahidlərin sərhədləri landşaft xəritəsində göstərilir. 

Hesabata eyni zamanda bütün qrafiki materiallar, dağ suxurlarından, torpaq və 

digər tbii komponentlərdən götürülmüş nümunələrin analizinin siyahısı və digər 

lazımlı materiallar əlavə edilir.        
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Kompleks coğrafi landşaft və çöl tədqiqatları 

Landşaft komplekslərinin tədqiqatıədəbiyyat-kartoqrafik və çöl işləri 

vasitəsilə aparılır. Hər hansı bir rayonun təbii şəraiti haqqında mövcud olan 

ədəbiyyat və xəritə materialları ilə ilkin tanışlığın landşaft çöl tədqiqatında çox 

böyük əhəmiyyəti var. Landşaft çöl tədqiqatlarının özünə məxsus məqsədi olub, 

bilavasitə komponentlər arası landşaftın qarşılıqlı əlaqəsini, bu əlaqələrin 

məzahurunu, landşaft kompleklərinin inkişaf tarixini və landşaftın xəritələşdirilmə 

prinsiplərini aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. Landşaft çöl tədqiqatlarının nəticəsinin 

nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti kompleks coğrafi tədqiqatlarla eynidir. Çünki, 

kompleks coğrafi tədqiqatda olduğu kimi landşaft çöl tədqiqatında da   mütləq 

ekspedisiyanın tərkibində  geoloq, geomorfoloq, iqlimşünas, botanik, torpaqşünas 

və başqa mütəxəssislər iştirak etməlidir. 

Hal-hazıra qədər mövcud olan landşaft tədqiqatlarından aydın olur ki, çöl 

işləri zamanı əsas obyektlərdən biri landşaft komplekslərindən kiçik maksonomik 

vahidləri olan landşaft rayonları, məhəlli tiplər və mərzlərdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, landşaftın iri maksonomik vahidləri olan zona, ölkə və əyalətlərin 

öyrənilməsində çöl işlərinin rolu olduqca azdır. Çünki iri tipoloji vahidlərin 

analizində ədəbiyyat və xəritə materiallarının araşdırılması əsas yer tutur.  

Bu zaman komponentlər arası qarşılıqlı əlaqənin tədqiqatı əsas rol oynayir ki, 

burada da böyük landşaft kompleksləri marşrutlar vasitəsilə öyrənilir. Sovet 

landşaftşünaslarının əksəriyyəti, kompleks çöl tədqiqatlarının aparılmasında 

aşağıdakı ardıcıllığı qəbul etmişlər: 1) Tədqiq olunan ərazinin ədəbiyyat 

materiallarına əsasən ilkin tipoloji landşaft vahidlərini və landşaft rayonlaşma 

xəritə sxeminin tərtibi; 2) İlkin marşrutlar zamanı tipoloji komplekslərin sahəvi 

paylanmasının qanuna uyğunluğu aydınlaşdırılır və landşaft komplekslərinin 

sonrakı mərhələlərdə dəqiq öyrənilməsi üçün istinad məntəqələri seçilir; 3) Bu 

məntəqələr üzrə konkret vahidlər olan məhəlli və mərzlər xəritələşdirilir, onların 

tipologiyası verilir və istinad məntəqələri arasında landşaft profilləri götürülür;     

4) Çöl materialları əsasında landşaftın tipoloji xəritəsi tərtib edilir və hesabat 

yazılır. 
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Çöl işləri zamanı landşaft rayonlarının öyrənilməsində əsas mərhələ,landşaftın 

morfoloji quruluşu  və yaxud strukturasını aydınlaşdırmaqdır ki, buda məhəlli 

tiplərin mərzlərin xəritələşdirilməsindən və onların yazılı təsvirindən asılıdır. Çöl 

şəraitində tiplərin sərhədlənməsi fasiya və mərzlərdən əvvəl olmalıdır. Məhəlli 

tiplərin ayrılmasının əsasını ərazinin geomorfoloji quruluşu, torpaq analizi, 

biocoğrafi və mikroiqlim amillərinin qarşılıqlı əlaqəsi təşkil edir. Landşaftın 

morfoloji quruluşunu öyrənmək üçün isə həmin landşaft komponentinin daxil 

olduğu landşaft rayonundan başlamaq məqsədə uyğundur. Landşaft rayonunun 

morfoloji strukturası  təyin edildikdən sonra, bu rayonu əhatə edən və ona qonşu 

olan sərhəd zonalarını öyrənmək lazımdır. Çünki qonşu sahələrin landşafının hər 

tərəfli analizi, landşaft rayonlarının sərhəddini dəqiqləşdirməyə və onun inkişaf 

mərhələlərini dərindən öyrənməyə imkan verir. Çöl şəritində landşaft rayonlarının 

morfoloji strukturasının öyrənilməsində sahəvi planalma işləri ilə yanaşı, landşaft 

profillərinin tərtibi də əsas rol oynayır. Landşaft profilləri iki tipə bölünür: a) 

Magistral profillər landşaft rayonlarını təmamilə yaxud bu rayonların böyük 

sahəsini kəsir; b) Landşaft toposıraları isə suayrıcıdan başlayaraq çay dərələrinə 

kimi mövcud olan birləşimi landşaft kompleklərini əks etdirir. 

Landşaft komplekslərinin öyrənilməsində ekspedisiya və stasionar üsullarla 

yanaşı aerofotoşəkillərin də araşdırılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunun 

başqa landşaft komplekslərinin öyrənilməsində müasir geokimyəvi üsuldan da 

istifadə edilir. Bu üsul suayrıcıdan başlayaraq su hövzələrinə qədər olan kimyəvi 

elementlərin miqrasiyasını, eyni zamanda landşaft kompleklərindəki komponentkər 

arasındakı kimyəvi elementlərin qarşılıqlı əlaqəsini aydınlaşdırmağa imkan verir. 

Bununla yanaşı bir sıra qazıntıların aşkar edilməsində landşaftın geokimyəvi üsul 

müəyyən rol oynayır. 

Landşaftın inkişaf tarixinin aydınlaşdırılmasında bitki tozlarının analizi də 

əsas yer tutur. Bu üsul hazırda müxtəlif tərkibli dörüncü dövr çöküntülərinin 

yaşının təyin edilməsində, landşaftın paleocoğrafi inkişaf problemlərinin həllində 

geniş istifadə edilir. 
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Çöl şəraitində landşaft rayonunun öyrənilməsi aşağıdakı proqram üzrə 

aparılmalıdır: 

1.Landşaft rayonunun coğrafi vəziyyəti, sahəsi və sərhədləri. 

2.Landşaft komponentlərinin xüsusiyyəti və onların qarşılıqlı əlaqəsinin qonşu 

rayonlarla müqayisəsi. (mütləq və nisbi yüksəklik, relyefin dərininə və üfiq 

parçalanması, qrunt sularının dərinliyi, torpaq və bitki örtüyünün xarakteri və s. i.) 

3.Fəsillər üzrə landşaftın ritmikası. 

4.Landşaft rayonunun morfoloji strukturası. Burada məhəlli landşaft tiplərini 

əmələ gətirən xarakterik mərzlər,magistral profilləri və landşaft toposıralarının 

səciyyəsinin, landşaft rayonlarının morfoloji sərhədləri göstərilir. 

5.Dördüncü dövrə qədər və dövrüncü dövrdə landşaftın inkişaf tarixi. 

6.İnsan fəaliyyətinin landşaft rayonuna təsiri, antropogen mərzlər və ərazinin 

təsərrüfat əhəmiyyəti. 

7.Təbii ehtiyatların ümumi səciyyəsi və təbiəti mühafizə məsələləri ilə yanaşı, 

landşaft rayonun turizm cəhətdən qiymətləndirilməsi.  
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Dağlıq və düzənlik ərazilərin müxtəlif təbii zonalarında kompleks çöl 

tədqiqatının xüsusiyyətləri 

Kompleks tədqiqatlarda və elecə də ayrı-ayrı komponentlər üzrə çöl 

materialarının toplanması üçün ərazinin ümumi şəraiti ilə yanaşı, ilin fəsillərini də 

nəzərə almaq lazımdır. Beləki, SSRİ-nin cənub hissələrini əhatə edən səhra 

zonalarında bütün ilboyu, tundra və meşə zonalarında isə ancaq yay aylarında 

tədqiqat aparmaq olar. Təbii iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq,çöl işlərinin soyuq, isti 

və yaxud da yaz fəslində, eləcədə şimal və cənub zonalarında, yaxud da yüksək 

dağlıq və ya dağətəyi qurşaqlarda aparılmasından asılı olaraq,ekspedisiya da iştirak 

edən şəxslər onun təchizatı ilə (yəni nəqliyyat, avadanlıq, müxtəlif cihazlar, ərzaq 

və s. i.) yaxından məşğul olmalıdırlar. 

Tundra zonasında qış fəsili 9 ay, yay isə qısa olur. Buna görə də həmin 

zonada qış fəsilində aparılan tədqiqat işləri ancaq xüsusi komponentlərə aid olur. 

Kompleklərin öyrənilməsi isə ancaq yay aylarında mümkündür. Buraya kəmiyyət 

cəhətdən landşaftın müxtılifliyi azdır. Yüksək nəmlik, aşagı temperatura, çoxlu 

göl, bataqlıq, çayların olması, daimi və fəsli donuşluqların yaranması, həmin 

zonada mövcud olan coğrafi komplekslərin inkişafına müxtəlif təsir göstərir. Ona 

görə də bu cür şəraitdə komplekslərin sərhədlərini dəqiqləşdirmək üçün, aerovizdal 

müşahidələrdən, aerofotoşəkillərin araşdırılmasından istifadə etmək lazımdır. 

Bundan baüqa bütün təchizat materialları yüksək nəmlik şəraitinə davamlı 

olmalıdır.  

Meşə zonasında isə qış fəsli qısa, yay, yaz və payız uzunmüddətli davam 

etdiyinə görə, burada tədqiqat aparmaq üçün şərait daha əlverişlidir. Meşə 

landşaftının sərhəddi girintili-çıxıntılı olub, onun morfoloji hissələri olan fasiya, 

mərz, mezorelyef formaları ilə (bataqlıq, yarğan, buzlaq formaları, donmuş 

torpaqlar və s. i.)sıx əlaqədardır. Ona görə də xüsusi istinad sahələri seçmək üçün 

relyefdən dəqiq istifadə etmək lazımdır. Marşrutlar üzrə müşahidələr isə, ancaq çay 

dərələri üzrə aparılmalıdır. Bununla yanaşı bu cür zonalarda meşə örtüyünün 

qruplaşdırılması üçün aerofotoşəkillərdən istifadə edilir. 
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Meşə-çöl zonasında  coğrafi komplekslər arasında olan sərhədlər daha dəqiq 

müşahidə olunur. Burada isti dövrlər 7-8ay davam edir. Bu zonada komplekslərin 

təbii görkəminin dəyişilməsində insan fəaliyyəti daha çox rol oynayır. Çöl 

zonasında maksonomik vahidlər olan fasiya və mərz müəyyən relyef formalarına 

(çay dərəsi, yarğanlar və s. i.) tam uyğun gəlir. Burada bütün nəqliyyat növlərindən 

istifadə etmək mümkündür. Çöl zonasında kompleklərin inkişafında insan 

fəaliyyətinin müsbət və mənfi təsiri haqqında lazım olan bütün məlumatları 

toplamaq olar. 

Səhra və yarım səhra zonaları təbii şəraitinə görə bütün zonalardan kəskin 

fərqlənirlər. Bu zonalarda iqlim quru olub, illik çöküntülərin miqdarı 

buxaranmadan daim az olur. Geoloji çöküntülər ancaq yaçaclarda yox, eyni 

zamanda da çay hövzələri arasında da açılır. Bu zonalarda lesvari gillər və qumlu 

çöküntülər kifayət qədər qalınlığa malik olub, böyük sahəni əhatə edir. Əsas relyef 

formaları eroziya ilə əlaqədar olan denudasion formalardan, həmçinində eol-

deflyasion və dağətəyi zonalarda isə prolyuvial-alyuvial gətirmə konuslarından 

ibarətdir. Həmin zonalarda bütün təbii su hövzələri eləcə yeraltı su axımlarının, 

onların minerallaşma dərəcəsini, yer səthindən olan dərinlikləri diqqətlə 

öyrənilməlidir. Düzənlik zonalardan fərqli olaraq, dağlıq ərazilərdə 

geokompleklərin inkişafı, onların bir-birilə ekoloji cəhətdən münasibəti mürəkkəb 

şəraitdə baş verir. Geokompleklərin mürəəkkəbliyi daölıq ərazinin hipsometrik 

yüksəkliyindən, yamacların ekspozisiyasından, dağ rayonlarının coğrafi 

vəziyyətindən və eləcə də relyef formalarından, suxurların litoloji tərkibindən 

asılıdır. Bütün bu faktorlar, kompleks daxilində mövcud olan komponentlərin 

temperatur şəraitinə, nəmliyə, torpaq və bitki örtüyünün inkişafına, heyvanat 

aləminə ciddi təsir göstərir. Dağlıq ərazilərdə landşaftın,mərzin, fasiyanın inkişaf 

şəritinin dəyişilməsi düzənlik zonalara nisbətən qısa məsafədə baş verir. Beləki, bir 

neçə km
2 

sahəsi olan ərazilərdə çoxlu miqdarda müxtəlif ölçüləri olan 

komplekslərə rast gəlmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, dağlıq ərazilərdə aparılan 

çöl işlərinin xarakteridə, bu tədqiqatlar üçün lazım olan avadanlıqlarda düzənlik 

zonalara nisbətən kəskin fərqlənir. Çünki, mütləq yüksəklik artdıqca isti fəsillər 
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qısa olur və iş şəraiti daha da mürəkkəbləşir. Ona görə də, dağlıq şəraitdə çöl işləri 

aparan ekspedisiyanın əməkdaşları sağlam, fiziki cəhətdən davamlı, təhlükəsizlik 

texnikasını yaxşı bilən şəxslər olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dağlıq zonalarda 

kompleksləri formalaşdıran ayrı-ayrı komponentlərin yerləşməsi, onların genetik 

şəraiti daha yaxşı müşahidə olunur. Bu komponentlər dərənin dibindən suayrıcıya 

doğru və dərəni əhatə edən tirələrin yollarından yüksəkliklərə doğru tam əks 

olunur. Ona görə də, komplekslərin marşrutlar üzrə müxtəlif profillərlə 

öyrənilməsi, nümunə sahələrin seçilməsi düzənliklərə nisbətən dağlıq zonalarda 

daha asandır. Bu cür nümunəvi sahələrdə komplekslərin struktur əlaqəsinə, onların 

mütləq yüksəkliyə görə yerləşməsinə, eyni şaquli qurşaqda olan müxtəlif 

ekspozisiyalı yamaclarda bu komplekslərin dəuişkənliyinə xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır. Bütün zona və qurşaqlarda, daha doğrusu tundradan başlayaraq dağlıq 

sahələrdə daxil olmaqla, kompleks çöl tədqiqat işləri əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 

olan proqramma üzrə aparılmalıdır. Beləliklə, kompleks çöl tədqiqatları, landşaftı 

və onun morfoloji hissələri olan fasiyanı, mərzi formalaşdıran komponentlər 

arasındakı kəmiyyət və keyfiyyət əlaqəsini, onun iqtisadi cəhətdən effektliyini 

qiymətləndirməyə imkan verir ki, buda yer səthinin biogen və antropogen 

landşaftına məxsusdur.                 
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6.ÇAYLARIN, QRUNT SULARININ TƏDQİQİ 

Çöl işləri mərhələsində ayrılıqda götürülmüş bir sahənin su ehtiyatlarının 

öyrənilməsi və onun digər komponentlərlə əlaqəsinin aydınlaşdırılması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Qrunt suları və çay şəbəkəsi təbii landşaftın bir hissəsini 

təşkil edir. Ərazinin su rejimi ilə bir çox fiziki – coğrafi proseslər əlaqədardır: 

atmosfer çöküntülərinin axımı, bataqlıq yaranması, eroziya, mikroiqlim, bitkilərin 

inkişafı və s. ona görə də qrunt və səth sularının öyrənilməsi bu və ya başqa bir 

ərazinin ümumi geokompleksləri sisteminə daxildir. 

Çaylar təbiətin daim inkişafda olan obyektlərindən biri olub, tədqiqatı özünə 

məxsus əlamətdar xüsusiyyətə malikdir. Ona görə də çayların tədqiqatına sırf 

hidrogeoloji obyekt kimi yox, həm də hövzənin geoloji – geomorfoloji səciyyəvi 

kimi də baxmaq lazımdır.  Bununla əlaqədar olaraq çayların öyrənilməsi üçün ilk 

növbədə hövzəyə aid olan aerofoto şəkil və xəritə materialları ilə tanış olmaq 

lazımdır. Bundan sonra isə çay şəbəkəsinin sıxlığı və onun əyrilik əmsalı təyin 

edilir. Əyrilik əmsalı çayın həqiqi uzunluğunun onun mənbəyindən mənsəbinə 

qədər olan məsafəyə nisbəti ilə ölçülür. Hövzənin sahəsi isə planimetrin köməkliyi 

ilə təyin edilir. Topoxəritəyə əsasən çayın meylliyini də tapmaq olar. Çayların 

xüsusiyyətini rejimini, asılı və dib gətirmələrini öyrənmək üçün, qayıq, bölgüləri 

olan reyka, tros, nivelir, saniyə ölçən, su termometri, analiz götürmək üçün şüşə 

qablar lazımdır. 

Çöl tədqiqat işləri xüsusi marşrutlarla başlanır ki, bu zaman da çayın suayrıcı 

hissəsini, hövzənin relyefini, çöküntülərini və bitki örtüyünü aydınlaşdırmaq 

lazımdır. Hövzənin çöküntüləri təbii açılışlar vasitəsilə öyrənilir ki, burada da gil, 

gillicə, gilli qumlar, qumlar, üçgün materialları və s. daxildir. Çöl işləri zamanı 

həmçinin hövzənin bitki örtüyündə, yəni hidrogeoloji tədqiqat aparılan rayonla 

hansı landşaft tipləri (meşə, meşə- çöl, çəmənlik və s.) inkişaf etdiyini də 

aydınlaşdırmaq vacibdir. 

Çayın məcrasını tədqiq edəndə mütləq sel, daşqın zamanı subasarın 

maksimum hündürlüyünü təyin etmək lazımdır. Çünki bu göstəricilərin təyin 

edilməsinin energetika, tikinti və nəqliyyat işlərində təcrübi əhəmiyyəti var. 
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Tədqiqatçı üçün ən mürəkkəb məsələ çay yatağının öyrənilməsidir ki, bu zamanda 

əsasən yatağın əyriliyini, onun parçalanmasını, qollarını, astanaları, şəlalələri, çay 

pillələrini, yatağın dib hissəsi çöküntülərinin xarakterini, onun sahilinin 

yüksəkliyini aydınlaşdırmaq vacibdir. 

Çayın enini qrafik üsulla topoxəritədə, həmçinində məsafə ölçənlə ölçmək 

olar. Fotoaparatda olan məsafəölçən vasitəsilə eni 20 m-ə qədər olan çayları 

ölçmək olar. Çayın dərinliyini isə peyka və REL-1; REL-2 markalı exolotlar 

vasitəsilə ölçmək olar. Kxolotla çayın dərinliyi dəqiq təyin edilir ki, bu zamanda da 

qayığın sürəti saatda 12-15 km olur. 

Çayın rejimi stasionar yaxud yarım stasionar müşahidə yolu ilə öyrənilir. 

Suyun axım sürəti və sərfi üzgəc və fırlanğıq vasitəsilə təyin edilir. 

Çayın məcrasının düz hissəsində bir – birindən  eyni məsafədə yerləşən dörd 

xüsusi stvor (yəni çayda su rejiminin tədqiq edildiyi yer) seçilir. Birinci buraxıcı, 

ikinci – yuxarı, üçüncü  baş və dördüncü isə aşağı stvor adlanır. Axım sürəti bu 

üzgəclərin yuxarı stvordan başlayaraq aşağıya doğru olan müddətlə təyin edilir. 

Axımın orta sürəti həmin üzgəclərin bütün stvorlar üzrə sürətinin onların 

miqdarına olan nisbəti ilə ölçülür. 

Beləliklə, bütün lazım olan göstəriciləri aldıqdan sonra, çay hövzəsinin 

sxematik xəritəsi tərtib olunur ki, bununda üzərinə bütün müşahidə nöqtələri, 

bunların coğrafi yazılışı, (yəni səthi, geoloji və geomorfoloji quruluşu, çay 

şəbəkəsinin sıxlığı, bitki və torpaq örtüyü) əsas çay və onun qollarının morfometrik 

göstəricilərinin (uzunluğu, meylliyi, əyrilik əmsalı, eni, dərinliyi, axım sürəti, su 

sərfi, səviyyənin dəyişməsi) səciyyəsi verilir. 

Hesabatın nəticə hissəsində çay hövzəsinin təsərrüfat əhəmiyyəti və çay 

sularının mühafizəsi haqqında xüsusi göstərişlər qeyd edilir. 

Qrunt sularının çöl şəraitində öyrənilməsi quyu və buruq quyularından 

başlanır ki, bunlarda kənd yerlərində əsas su təchizat obyektləridir. Həmin 

quyuların sənədləşdirilməsi bu cür aparılır: yaşayış məntəqəsi, quyunun tipi və 

yerləşdiyi nöqtə, suyun dərinliyi, suyun həcmi, dib hissəsində qruntun vəziyyəti, 

suyun şəffaflığı, rəngi, dadı, yay və qış aylarında suyun temperaturu, suyun 
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bakterioloji və kimyəvi keyfiyyəti, yağışdan sonra quyu suyunun səviyyəsinin 

qalxmasının çay səviyyəsinin qalxması ilə əlaqəsi, yay və  qış fəsillərinin quru 

aylarında suyun səviyyəsinin dəyişmə xüsusiyyətləri göstərilir. 

Quyu sularının temperaturası xüsusi su termometrləri vasitəsilə ölçülür ki, bu 

zamanda termometr suda 5 dəqiqədən az olmayaraq saxlanılmalıdır. Təbii yeraltı 

suların çıxışlarını tapmaq üçün çay dərələrində yarğanlarda, qobularda və 

yamacların ətəklərində ki su çıxıntılarının yerlərini xəritədə qeyd edərək, onların 

hər tərəfli təsvirini yazmaq lazımdır. 

Qrunt sularının axım istiqamətini, sürətini təyin etmək  üçün bir-birindən xeyli 

məsafədə yerləşmiş və su səviyyələri müxtəlif olan bir neçə quyudan istifadə 

edirlər. Bunun üçün yuxarıda yerləşmiş quyuya bir qədər duz töküb onun 

kəmiyyətini aşağı quyuda yoxlayırlar. Bunun üçün aşağı quyudan götürülmüş suya 

bir qədər gümüşlü azot turşusu əlavə edirlər. Əgər bu zaman suda ağ çöküntü 

yaranırsa, deməli üst quyudan tökülmüş duzun bir hissəsi aşağı quyuya çatıb. 

İkinci quyuya duzun çatması vaxtı, bizə imkan verir ki, su qorizontunda suyun 

təmizləmə sürətini təyin edək. 

Qrunt sularının bu cür tədqiqinin nəticəsi hesabat şəklində təqdim edilir ki, 

onun da forması belədir: 

1.Quyular yerləşdiyi sahənin coğrafi vəziyyəti və onun çay şəbəkəsinin 

tərkibi. 

2.Sahənin qısa geoloji və geomorfoloji səciyyəsi. 

3.Quyularda qrunt sularının və bulaqların vəziyyəti, xarakteristikası. 

4.Suyun keyfiyyəti, su təchizatı şəraiti, suya olan tələbat. 

5.Quyuların sanitariya cəhətdən vəziyyəti. 

6.Qrunt sularının mühafizəsi üçün məsləhətlər. 

Bütün bunlarla yanaşı hesabata, quyuların, mineral bulaqların yerləşdiyi 

xəritə, quyuların kəsilişi və həmin kəsilişlər üzrə su saxlayan qatların nömrəsidə 

əlavə edilir. 
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2.GEOLOJİ ÇÖL TƏDQİQAT ÜSULU 

Təbii mineral ehtiyatları ilə zəngin olan ölkəmizin çox hissəsi geoloji 

quruluşunun müxtəlifliyi ilə kəskin fərqlənir. Sənayenin, kənd təsərrüfatının və 

hərbi texnikanın inkişafı üçün filiz və qeyri filiz yataqlarının ehtiyatlarını aşkar 

etmək üçün geoloji çöl tədqiqat işləri aparılmalıdır. Geoloji tədqiqatlardan 

həmçinin su elektrik stansiyalarının, mülki və hərbi obyektlərin tikintisində, su 

təchizatında, torpaq eroziyasında, sürüşmə sahələrində, yarğan eroziyasında və 

digər təbii fəlakətlərə qarşı mübarizədə istifadə edilir. 

Geoloji məlumatlardan istifadə olunan bütün işlərin əsasını, çöl tədqiqat 

materiallarının kompleks təhlili üzrə tərtib edilmiş dəqiq geoloji xəritələr təşkil 

edir. 

İnqilaba qədər Rusiyada geoloji planalma işləri marşrut xarakterli olub, heç 

bir axtarış məqsədi ilə müşayiət olunmurdu. Ölkənin böyük ərazisinin geoloji 

cəhətdən tam öyrənilməməsinə baxmayaraq, bu axtarış işləri faydalı qazıntıların 

aşkar edilməsində heç bir elmi əhəmiyyət kəsb etmirdi. 

Hal – hazırda ölkəmizin ərazisində geoloji cəhətdən öyrənilməmiş elə bir sahə 

qalmamışdı. İldən – ilə artan geoloji xəritələşdirmə işləri əsasında geoloji – 

kəşfiyyat işlərinin inkişafı üçün geoloji əsas tərtib olunmuşdur ki, bunun da 

əsasında 1:1 000 000 miqyasında geoloji – planalma işləri başa çatdırılmışdır. 

Həmçinin ölkəmizin 75-80% sahəsinin 1:200 000 və daha iri miqyaslı geoloji 

xəritələr tərtib edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, geoloq və coğrafiyaçı üçün çöl müşahidələri çox 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. A.A.Borzov göstərmişdir ki, coğrafiyaçı üçün ilkin və 

əsas laboratoriya təbiətdir. 

Çarlz Darvin ümumi elmi fikirlərə əsaslanaraq geoloji çöl müşahidələrini 

yüksək qiymətləndirmişdir. Müəllifin fikrincə, geoloji çöl tədqiqat müşahidələri 

hər hansı bir geoloji prosesin araşdırılmasında və yaxud bu proseslə əlaqədar olan 

başqa təbiət hadisələrinin öyrənilməsində mühüm rol oynaya bilər. Ona görə də, 

geoloji çöl tədqiqat müşahidələrinin aparılma üsullarını bilmək həm geoloqlar üçün 
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və həm də coğrafiyaçılar, diyarşünaslıq, turistlər üçün, bir çözlə təbiəti öyrənən 

bütün şəxslər üçün ən vacib üsullardan biridir. 

Aparılmış geoloji çöl müşahidələri nəticəsində mürəkkəb fiziki – coğrafi 

amillərin qarşılıqlı təsirini və əlaqəsinin analizi, onların müşahidə olunma 

qabiliyyətini aşkar etmək mümkün olur. Geoloji çöl müşahidələri hər hansı bir 

sahənin fiziki – coğrafi xüsusiyyətlərinin kompleks öyrənilməsi üçün əsas olub, 

relyefin genezisi, onun evolyusiyası, inkişaf tarixi, geoloji proseslərin təbiətin 

digər amilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin qanunauyğunluqlarını aşkar etməyə imkan 

verir. Geoloji əsas üzərində faydalı qazıntıların qanunauyğun yerləşməsi aşkar 

olunur, onların ehtiyatı və səmərəli istifadə olunması aydınlaşdırılır. 

Geoloji çöl tədqiqatları zamanı əsas diqqət orqanik aləmin qarşılıqlı əlaqəsinin 

aydınlaşdırılmasına, daha doğrusu Yer qabığının biosfer qatının atmosfer, litosfer 

və hidrosfer qatları ilə qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsinə yönəldilir. Bu müşahidələr 

zamanı sadəcə olaraq müxtəlif geoloji hadisələri yazmaqla yanaşı, onun təbii 

genezisini, qədim və müasir geoloji proseslərin bir – birilə əlaqəsini açmaq 

lazımdır. Geoloji çöl tədqiqatları zamanı ərazinin mineraloji, paleontoloji, faydalı 

qazıntısı haqqında tələbənin ümumi məlumatı olmaqla bərabər, həmin ərazidə 

yayılmış vulkanik, metamorfik və çökmə süxurlardan təşkil olunmuş kəsilişlərdən 

nümunələr götürülməsi də vacibdir. Bu baxımdan çay və yarğan sahillərindəki 

açılışlarda mövcud olan heyvan və bitki qalıqlarının öyrənilməsinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Bu tapıntılar geoloji keçmişdə quru və dənizin sərhədlərində baş 

verən dəyişiklərin öyrənilməsinə imkan verir. 

Çöl müşahidələrinin spesifikası yerli fiziki – geoloji şəraitin xarakteri ilə təyin 

olunur. Burada ümumi tədqiqatlarla yanaşı, ərazinin müxtəlif geoloji əlamətləri də 

aşkar edilir ki, buda öyrənilən rayonun xüsusiyyətlərini təyin etməyə imkan verir. 

Misal üçün, dəniz sahili rayonlarda qədim dəniz hövzələrinin paleocoğrafiyası, 

abrazion terrasların xarakteri, dənizin dağıdıcı fəaliyyəti, dyunlar və s. öyrənilir. 

Qədim buzlaqların inkişaf etdiyi oblastlarda buzlaq relyefinin xüsusiyyətləri, 

(ozlar, kamlar, drumliklər) qaymaların xarakteri, morenlərin tərkibi, flyuviolyasial 

qumlar və  lentvari gillərə xüsusi diqqət yetirilir. Bununla əlaqədar olaraq, geoloji 

behruzmelikov.com



 3 

tədqiqatlar geomorfoloji tədqiqatlarla sıx əlaqədə aparılır. Belə ki, relyefin 

müxtəlif formalarının xarakteristikasını verdikdə, mütləq onun əmələgəlməsində 

geoloji faktorların rolunu aşkar etmək lazımdır.  

Geoloji xəritəalma bir neçə üsul ilə aparılır ki, bunlardan ən geniş yayılanları 

aşağıdakılardır: 

1.Marşrut üzrə xəritəalma – Bu zaman tədqiq olunan ərazi bir sıra 

marşrutlarla süxurların uzanma istiqamətinə perpendikulyar kəsilir və marşrut 

vaxtı aparılan müşahidələr topoqrafik xəritədə qeyd olunur. 

2.Sahəvi xəritəalma  - Bu üsul faydalı qazıntı yataqlarına malik olan 

rayonlarda yerinə yetirilir və bir qayda olaraq 1:20 000 – 1: 25 000 miqyaslarda 

aparılır. 

3.İnstrumental geoloji xəritəalma daha iri miqyasda aparılır. (1:25 000, 1:10 

000, 1:5 000). İnstrumental geoloji xəritəalma topoqrafın iştirakı ilə keçir və bu işi 

topoqraf menzula və kiprigel vasitəsilə aparılır. 

Çöl praktikası zamanı hər bir tədqiqatçı geoloji vəsaitlərdən istifadə 

qaydalarını, geoloji kəsimlərin yazılmasını və nümunələr götürməyi, gündəlik 

yazmağı, müxtəlif geoloji – geomorfoloji obyektlərin foto şəklini çəkməyi, 

ölkəmizin geoloji və mineral ehtiyatlarını göstərən kolleksiyalar təşkil etməyi 

bacarmalıdır. Eyni zamanda geoloji planalma işlərinin metodikasını çöl 

materiallarının elmi surətdə işlənib hazırlanmasını və həmin işlərin Yerin geoloji 

inkişaf tarixinin və orqanik aləminin gələcəkdə kompleks öyrənilməsinə tətbiq 

etməyi bacarmalıdır. Çöl müşahidələrinə aşağıdakılar aiddir: rayonun fiziki- 

geoloji xüsusiyyətlərinin yazılması; kəsilişlərin öyrənilməsi və qrafikin tərtibi; dağ 

süxurlarının geoloji yaşının təyini; fasiyal dəyişmələr yolu ilə kəsilişlərin tərtibi və 

korrelyasiyası; paleoekoloji müşahidə, sxematik geoloji xəritələr və profillərin 

tərtibi. 

Geoloji tədqiqatlara üç mərhələ daxildir: hazılıq, çöl və kameral işləri. 

Hazırlıq mərhələsində təşkilat məsələləri ilə yanaşı, geoloji dəstənin rəhbəri 

tədqiqatçıları çöl ləvazimatları, rayonun geoloji quruluşu və qarşıda duran 

məsələləri həll etmək üçün lazım olan ədəbiyyat materialları ilə tanış edir. Bundan 
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başqa rəhbər ilk növbədə iş icraçıları ilə birlikdə həmin  rayonda bir neçə xüsusi 

marşrutlar keçirir və hər bir icraçının vəzifəsini qeyd edir. Çöl tədqiqatlarının 

hazırlıq mərhələsi üçün aşağıdakı ləvazimatlar lazımdır: tədqiqat aparılan rayonun 

xəritəsi, dağ kompası, lupa, geoloji çəkic, barometr – aneroid, su termometri, 

ruletka, fotoaparat, qeyd kitabçası, etiket kitabçası, xəritələr üçün sumka, adi və 

rəngli karandaşlar, rezik, nümunələr götürmək üçün kağız və kiçik meşoçkolar, 

süxurların karbonatlığını yoxlamaq üçün xüsusi turşu, nümunələri səliqəli 

bağlamaq üçün nazik ip və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xəritələrin miqyası nə qədər böyük olsa, bir o qədər 

də çöl müşahidələrinin nəticələrini həmin xəritələrdə göstərmək asandır. 

Adi kompasdan cəhətləri, dağ kompasından isə dağ süxurlarının yatım 

elementlərini, uzanma və düşmə istiqamətini, meyl bucağını, həmçinin də dərə 

yamaclarının meylliyini təyin etmək mümkündür. 

Bu kompaslardan həmçinin mineralların maqnitlik xüsusiyyətini də təyin 

etmək olur. Belə ki tərkibində dəmir birləşmələri olan minerallara (maqnetit, dəmir 

kolçedanı və s.) kompasa yaxınlaşdırdıqda, onun əqrəblərinin ilkin vəziyyəti 

pozulur. Ona görə də kompasla işlədikdə onun yaxınlığındakı dəmir əşyalar 

müəyyən məsafədə (2 metrdən az olmamaqla) qoyulmalıdır. 

Geoloji çəkic, geoloqun əsas çöl ləvazimatı olub, nümunələrin götürülməsində 

və açılışların təmizlənməsində istifadə olunur. 

İkinci mərhələ, yəni çöl müşahidələri zamanı geoloji tədqiqatlar çay 

şəbəkələrinin inkişaf etdiyi rayonlarda, daha doğrusu çay və yarğanların 

sahillərində açılmış ana süxurlarda, həmçinin də suayrıcıda və denudasiya 

prosesləri nəticəsində dərə yamaclarında açılmış dağ süxurlarında aparılır. Bütün 

bu toplanmış materiallar tədqiqat aparılan rayonun sutoplayıcı sahəsi üçün geoloji 

xəritə tərtib etməyə, həmçinin relyeflə geoloji quruluşun əlaqəsini öyrənməyə 

imkan verir. 

Bildiyiniz kimi, endogen amillər dağ əmələgəlmə hərəkətləri, vulkanizm, 

yeraltı təkanlar yer səthinin relyefini əmələ gətirir; ekzogen amillər isə (yəni dəniz, 

çay, buzlaqların fəaliyyəti) tektonik relyefi hamarlayır. Ona görə də çöl 

behruzmelikov.com



 5 

müşahidələri zamanı geoloji quruluşun və süxurların metoloji tərkibinin relyefə 

təmirini nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də müasir relyefin inkişaf 

xüsusiyyətlərini ayırd etmək üçün, geoloji – geomorfoloji tədqiqatları birlikdə 

aparmaq məqsədə uyğundur. 

Çöl müşahidələri zamanı yazılmış çöl sənədlərinin düzgünlüyü geoloji işlərin 

keyfiyyətli aparılmasını təyin edir ki, bunlardan da əsasları aşağıdakılardır: çöl 

kitabçasında, yaxud da çöl gündəliyində aparılan qeydlər, sxemlərin tərtibi, 

xəritələr, kəsilişlər və dağ süxurlarından, minerallardan götürülmüş nümunələr. 

Faktiki materiallardan tərtib edilmiş xəritədə bütün  müşahidə nöqtələri, 

marşrutların istiqaməti, faydalı qazıntıların yeri və sxematik geoloji xəritənin ilkin 

konturu göstərilir. 

Tədqiq olunan ərazinin geoloji quruluşunu aydınlaşdırmaq üçün, həmin 

ərazidə mövcud olan geoloji kəsimlərin və onlardan götürülən süxur 

nümunələrinin, fauna qalıqlarının hər tərəfli analiz əsas rol oynayır. Geoloji 

açılışlara yer səthində çıxışı olan bütün dağ süxurlarını aid etmək olar. 

Ümumiyyətlə  geoloji açılışlar iki cürdür: təbii və süni. 

Təbii açılışlar əsasən dəniz, çay, yarğan sahillərində və dağ silsilələrinin 

suayrıcı hissəsində, yamaclarda müşahidə edilir. Süni açılışlara isə müxtəlif dağ – 

qazma işləri aiddir ki, bunlara daiqurf, kanava, ştolnya, karyer və s. daxildir. 

Açılışların təsvirinə başlamazdan əvvəl, ilk növbədə onun relyeflə əlaqəsini, 

onun köklü süxurların yatımına uyğunluğunu, həmin açılışın tektonikanın nəticəsi 

yaxud da sürüşmə, uçqunların nəticəsi olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Əgər 

açılışların üzəri uçqun və gətirmə materialları ilə örtülmüşdürsə, həmin materialları 

mütləq təmizləmək lazımdır. Bundan sonra açılışın təsvirini yazmaq mümkündür. 

Sonra həmin açılışın yeri xəritədə qeyd olunmaqla yanaşı, onun ardıcıl nömrəsi, 

açılışın dəniz səviyyəsinə görə mütləq hündürlüyü və onu əhatə edən relyefə görə 

nisbi yüksəkliyi, açılışın həqiqi və görünən qalınlığı təyin olunmalıdır. Çöl 

şəraitində açılışın təsviri aşağıdan üst qata doğru, kameral şəraitdə isə onun təsviri 

üst laydan aşağı qata doğru yazılmalıdır. Layların həqiqi qalınlığı, onun tavanından 

dabanına qədər olan məsafə ilə, görünən qalınlığı isə açılışda müşahidə olunan 
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qalınlıqla ölçülür. Çökmə süxurlardan təşkil olunmuş açılışı təsvir etdikdə, onun 

laylanma xüsusiyyətinə mütləq fikir vermək lazımdır. Əgər dağ süxurları üfüqi 

yatmırlarsa, onda dağ kompası vasitəsilə onların yatımını – yəni uzanma 

istiqamətini, yatımını və layın yatım bucağını təyin etmək lazımdır. Bundan sonra 

müəyyən qalınlığa malik olan laylardan nümunələr götürülür ki, bunlarında 

etigetkasında təşkilatın adı, açılışın nömrəsi və yeri, layın hərflərlə işarəsi, 

nümunənin adı və nömrəsi (gil, qum, gillicə və s.), geoloji yaşı, tədqiqatçının adı 

və ayın tarixi yazılmalıdır 

Geoloji tədqiqatlarda çökmə süxurların nisbi yaşını təyinində əsasən 

paleontoloji – biostratiqrafik üsul mühüm rol oynayır. Mütləq yaşı hesablama 

üsulu isə əsasən maqmatik və metamorfik süxurlara tətbiq olunur ki, burada da 

radioaktiv metoddan istifadə edilir. Hazırda ən geniş yayılmış üsul kaliy – arqon 

metodudur. Süxurların mütləq yaşını bu üsulla təyin etdikdə, əsasən tərkibində 

kalium, kalium şpatı, biotit, amoribol olan minerallardan istifadə olunur. Bu zaman 

götürülən nümunənin çəkisi 25 qramdan az olmamalıdır. Dördüncü dövr 

çöküntülərinin yaşının təyinində isə radio – uqlerod üsulundan istifadə olunur. 

Qeyd etdiyimiz kimi geoloji tədqiqatların üçüncü mərhələsi əldə edilmiş 

geoloji müşahidələrin və toplanmış materialların ümumi hesabatını yazmaqdan 

ibarətdir. Hesabata aşağıdakı fəsillər daxil olmalıdır: 1.Giriş işin təşkili; 2.Rayonun 

coğrafi şəraiti, relyefi, çay şəbəkəsi; 3.Geoloji quruluşu; 4.Yeraltı sular və yaşayış 

məntəqələrinin su ilə təchizatı; 5.Faydalı qazıntılar, onların istismarı və işlənilməsi; 

6.Geoloji inkişafı və tektonika; 7.Geoloji obyektlərin adları və maraqlı marşrutlar 

üzrə ekskursiyaların təşkili; 8.İstifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı. 

Qrafiki materiallara isə faktiki materiallardan tərkib olunmuş xəritə, açılışların 

və ən xarakterik yatağın kəsilişi, tam stratiqrafik kəsiliş, sxematik geoloji xəritə, 

geoloji – geomorfoloji kəsiliş, litoloji – paleoekoloji kəsiliş daxildir. 
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7.GÖLLƏRİN, BATAQLIQ, QAR ÖRTÜYÜNÜN TƏDQİQİ 

Çaylardan fərqli olaraq, göllər ən mürəkkəb obyektlərdən biri olub, 

özünəməxsus geoloji – geomorfoloji birləşmələrlə, iqlim, hidroloji xüsusiyyətlərlə 

və təbiətin digər əlamətləri ilə seçilir. Göllərin öyrənilməsinin böyük elmi və 

təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Göllərlə ilk tanışlıq ədəbiyyat və xəritə materialları ilə başlanır ki, burada da 

göl haqqında ümumi anlayışlar və onun sutoplayıcı hissəsinin coğrafi vəziyyəti, 

koordinatları, dərinliyi və digər morfometrik göstəriciləri verilir. Çöl işlərinin 

aparılması üçün ilk növbədə gölün sutoplayıcı sahəsinin, sonra isə gölün nisbətən 

iri miqyaslı xəritəsi hazırlanır. Gölün dərinliyini təyin etmək üçün exolotlardan, 

onun dib hissəsindəki qruntdan nümunə götürmək üçün xüsusi dəmir borulardan, 

suyun temperaturasını təyin etmək üçün elektrotermometrdən, su nümunələri üçün 

batometrdən və meodolitdən istifadə edilir. 

Gölün tədqiqinə onun ətraf sahəsinin geomorfoloji xəritəsinin tərtibi ilə 

başlamaq lazımdır ki, həmin xəritə də göl çökəkliyinin bütün elementləri (yamac, 

göl terrasları, sahil zonası, göl ətrafı ərazi) öz əksini tapmalıdır. Göl çökəkliyində 

isə əsasən yamacın əsas elementləri (yüksəkliyi, meylliyi, parçalanma dərəcəsi, 

süxurların litoloji tərkibi), göl terrasları, pillələr, sahil tirələri və bitki örtüyü 

öyrənilir. Sahil zonası qruntun tipinə, dalğalanma ilə əlaqədar olaraq sahil 

proseslərinin xarakterinə və onun parçalanması nöqteyi  -nəzərindən öyrənilir. Göl 

çökəkliyində isə görünən sualtı yamacı, onun süxurlarının litoloji tərkibi və 

dərinliyi yamacın meylliyi, sualtında mövcud olan bitki aləmi öyrənilir. 

Gölün dərinliyini ölçmək üçün, ilk növbədə gölün sahil xətti üzrə bir- birilə 

bağlanan stvorlar götürülməlidir ki, bunlarda sahil zonanın xəritəsi üzərində öz 

əksini tapmalıdır. Bundan sonra isə qrunt götürmək üçün stansiyaların yeri və digər 

müşahidə nöqtələri qeyd edilməlidir. Çox böyük dərinliklərdən qrunt nümunələri 

götürmək üçün Voronkovun dərinlik ölçən cihazından istifadə edilir. Dib 

çöküntüləri daxilində iri daşlı, qayalı, çaqıl daşlı, qumlu və gilli süxurlar ayrılır. 

Çöl işləri zamanı ölçülər aparıldıqdan sonra gölün planı üzərində izobatlar 

göstərilir. Bundan sonra batimetrik xəritə tərtib edilir və gölün suyunun həcmi 

behruzmelikov.com



 2 

hesablanır. Bunun üçün planimetrdən istifadə edilir. Gölün tədqiqatı zamanı onun 

su rejiminin öyrənilməsi də vacibdir ki, buraya da il boyu səviyyənin dəyişməsi, ən 

yüksək və aşağı səviyyələrin yaranma müddəti, onların təkrarı, qış dövründə 

səviyyənin dəyişməsi, gölün qida mənbəyi və su sərfi daxildir ki, bunun üçün də 

daimi fəaliyyətdə olan stansiyaların, postların məlumatlarından istifadə edilir. 

Bununla yanaşı göl suyu səthinin temperaturasının aylar üzrə dəyişməsini, suyun 

temperaturasının şaquli paylanmasını, onun dərinliyini də təyin etmək lazımdır. 

Suyun kimyəvi tərkibi və onun qaz rejimi xüsusi laboratoriyalarda təyin edilir. 

Gölün suyunu həmçinin onun içmək üçün nə qədər yararlı olması nöqteyi – 

nəzərdən də öyrənirlər. Bunun üçün suyun şəffaflığı, rəngi, dadı, çirklənmə 

dərəcəsi təyin edilir və nəticədə gölün təsərrüfat əhəmiyyəti göstərilir ki, bunlara 

da suyun keyfiyyəti, gölün sənaye əhəmiyyəti, qış və yay fəsillərində göldən enerji 

mənbəyi kimi istifadə edilməsit kimi məsələlər aiddir. 

Çöl işləri zamanı tərtib edilmiş xəritə və kəsilişlər, analiz materialları üzrə 

hesabat verilir ki, onun məzmunu bu cürdür: 1.Çay sistemləri hövzəsində gölün 

coğrafi vəziyyəti; 2.Relyef və geoloji quruluşun əsas xüsusiyyətləri; 3.Göl 

çökəkliyinin morfometrik göstəriciləri; 4.Gölün hidroloji rejimi; 5.Gölün 

əmələgəlməsi; 6.Gölün təsərrüfat əhəmiyyəti və onun mühafizəsi. 

Qar örtüyünün öyrənilməsi. 

Qar örtüyü təbiətin formalaşmasında ən vacib amillərdən biridir. Qar 

örtüyünün öyrənilməsi həm elmi nöqteyi nəzərdən və həmdə praktiki cəhətdən 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Qar örtüyünün vəziyyəti, onun toplanması ilə əlaqədar 

olan məsələlərin öyrənilməsi, onun müxtəlif tipli sahələrə təsirinin 

aydınlaşdırılması fiziki – coğrafi tədqiqatlarda əsas yer tutur. 

Qar üzrə müşahidələr reyka, qar ölçən və termometr vasitəsilə aparılır. Qar 

ölçən cihaz vasitəsilə müəyyən xətt üzrə qar götürülür və onun miqdarı təyin edilir. 

Qar ölçənin əsas hissəsi sahəsi 50 sm
2
 olan dəmir silindrdən ibarətdir ki, onun da 

aşağı hissəsində qalın qar qatına kəsmək üçün kəsici material yerləşdirilmişdir. 

Qarölçmə işlərini müxtəlif tip yerlərdə aparmaq olar: meşədə, bataqlıqda, 

çəmənlikdə və s. Hər bir yerdə qarölçmə sahəsi 20 x 20m olur ki, burada da daimi 
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olaraq 3 reyka basdırılır. Bu reykalarda qar örtüyü qalınlığının dəyişməsi üzrə 

müşahidələr aparılır. Hər bir sahədə qar örtüyü qalınlığının orta qiyməti, qar 

örtüyündə  su ehtiyatı, fəsillər üzrə donuşluğun dərinliyi, temperatur rejimi təyin 

edilir. Marşrutlar üzrə qar örtüyünün qalınlığını hər 10 metrdən, onun sıxlığını isə 

100 metrdən bir təyin edirlər. Qar örtüyünün öyrənilməsini meteoroloji 

müşahidələrlə əlaqələndirmək lazımdır. Bunun üçün qar qatında xüsusi şurflar 

qazılır və onun təsvirində aşağıdakı xüsusiyyətlər öyrənilir: laylılıq, qarın 

strukturası, qar toplanma ardıcıllığı, hava şəraitindən asılı olaraq qarın 

strukturasının dəyişməsi, qar qatında temperatur müxtəlifliyi və s. 

Qar örtüyü haqda hesabat aşağıdakı fəsillərdən ibarət olur: 1.Qar qatının 

səciyyəsi və meteomüşahidəyə görə qarın toplanma qanunauyğunluqları; 

2.Müxtəlif tip yerlər qar örtüyü üzrə toplanmış faktiki materialların analizi; 

3.Təsərrüfat idarələrinə xüsusi məsləhətlər. 

Bataqlıqların öyrənilməsi aşağıdakı proqram üzrə aparılır: 

1.Ümumi hissədə batıqlığın coğrafi vəziyyəti, adı 2.Öyrənilməsi, 3.Bataqlığın 

tipi, 4.Ərazi üzrə bataqlığın vəziyyəti və onun morfologiyası, 5.Bataqlığın səthi, 

6.Bitki örtüyü, 7.Morf qatları, 8.Bataqlıqda çay şəbəkəsi, 9.Bataqlığın su rejimi.  

10.Bataqlıqdan istifadə qaydaları. 

Bununla yanaşı bataqlığın təsərrüfat əhəmiyyətini göstərdikdə, onun morf 

ehtiyatını, qurudulma pesrpektivlərini və digər meliorasiya tədbirlərini də qeyd 

etmək lazımdır. 
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Geomorfoloji çöl tədqiqat üsulu 

   Relyef yer qabığının səthində mövcud olan girintili çıxıntılı sahələri 

məcmuundan ibarətdir ki,buda ayrı-ayrı relyef formalarından təşkil olunmuşdur. 

Bu və ya digər sahədə onların qanunauyğun birləşməsi relyef tiplərini yaxud da 

geomorfoloji tipleksləri əmələ gətirir. 

   Ölçülərinə, yüksəkliyinə və üfqi uzanmasına görə dörd sinfə ayrılır: 

1)Meqarelyef yaxud planetar relyefdir ki, buraya iri miqyaslı okean çökəklikləri və 

materiklər daxildir; 2)Makrorelyefdir ki, buraya materiklər daxilində yerləşən dağ 

silsilələri, yüksəkliklər ve düzənliklər aiddir; 3)Mezorelyefdir ki, buraya ölçülərinə 

görə orta böyüklüyü olan dərələr, təpəli tirələr, ayrılığda götürülmüş çoxda yüksək 

olmayan dağ silsilələri və s. i. daxildir; 4)Mikrorelyefdir ki, bunlarda yer səthində 

mövcud olan bütün kiçik relyef formalarını özündə birləşdirir. 

    Geomorfoloji tətqiqat işlərinin qarşısında duran əsas vəzifə, yer səthində 

mövcud olan relyef formalarından və yaxud da relyef komplekslərinin tam və 

ardıcıl səciyyəsini verməkdən, onun inkişaf xüsusiyyətlərini araşdıraqdan ibarətdir 

ki, bunlarda aşağıdakı göstəricilərlə əldə oluna bilər: 

1.Geomorfoloji komplekslərin aşkar edilməsi. 

   Bu zaman ayrılıqda götürülmüş hər hansı relyef formasını yox, bütün 

geomorloji kompleksi öyrənmək lazımdır. Mis: qədim buzlaq formalarını, çay-dərə 

və yarcan-qobu şəbəkəsini və s. i. 

2.Morfometrik göstəricilərin təyini-yəni mütləq və nisbi yüksəklikləri,relyef 

formasının uzanma istiqamətini, onların xarici elementlərini, yamacların meyl 

bucağını və s. i. 

3.Relyefin geoloji quruluşla əlaqəsini öyrənməli. 

   Hər üç mərhələdə geomorfoloji tədqiqatların məqsədi relyefin zahiri 

görünüşünü,mənşəyini və inkişaf tarixini öyrənməkdən ibarətdir. Qarşıya qoyulan 

məqsəddən asılı olaraq geomorfoloji xəritələr iki növ olur: Ümumi və xüsusi. 

   Ümumi geomorfoloji xəritələr, analitik və singenetik xəritələrə ayrılır. 

    Analitik xəritələr əsasən relyefin elementlərini yəni xarici 

elementlərinə,mənşəyinə və yaşına gürə fərqlənən səthlərini təsvir edir. 
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   Singenetik xəritələrdə relyef formaları,onların kompleksləri və inkişaf 

xüssiyyətləri əks olunur. 

   Xüsusi geomorfoloji xəritələr bir göstəricinin əsasında tərtib olunur ki, 

bunlara da morfometrik, morfoqrafik, morfoskulptur, morfostruktur və s. aiddir. 

   Tətbiqi geomorfoloji xəritələrdə mühəndis-geomorloji, axtarış-geomorfoloji 

ve s. aid edilir. 

    Geomorfoloji rayonlaşma xəritələrində tədqiq edilən ərazidə xüsusi 

geomorfoloji əlamətlərinə görə müxtəlif regionlar ayrılır. 

    Geomorfoloji çöl tədqiqatları müxtəlif üsullarla yerinə yetirilir: 1.Relyef 

formalarının tədqiq edilme üsulu, yəni morfoloji və morfometrik; 2.Relyef kövrək 

çöküntülərin əlaqələrinin tədqiq edilmə üsulu,yəni morfofasiyal. 3.Relyef ilə 

geoloji quruluşun əlaqəsinin tədqiq edilmə üsulu (morfostruktur). 4.Relyef ilə yeni 

tektonik hərəkətlərin əlaqəsinin tədqiq edilmə üsulu (morfopeotektonika). 5.Relyef 

ilə coğrafi mühitin əlaqəsinin tədqiq edilmə üsulu (morfocoğrafi). 6.Relyefin 

müxtəlif mərhələlərdə inkişafından tədqiq edilmə üsulu (paleogeomorfolojo üsul). 

7.Müasir ekzogen relyef əmələ gətirici proseslərin tədqiqi üsulu (morfodinamik 

üsul). 

4.Çöl tədqiqatlarında relyefin ardıcıl inkişafını öyrənməli. Bu tədqiqat işləri 

bütünlüklə relyefin inkişafının ardıcıllığını aşkar etməklə yanaşı, onun ayrı-ayrı 

elementlərini də inkişaf mərhələlərini ayırd etməlidir.   

5.Relyefin təsərrüfat əhəmiyyətini göstərməli. Burada relyef kənd təsərrüfat 

nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilir, onun sahələri və mədəni bitkilər 

yetişdirilməsində rolu göstərilməklə yanaşı,relyefin və torpağın eroziyaya qarşı 

dvamlılığıda qeyd olunur. 

      Geomorfoloji tədqiqat işlərində qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli 

aşağıdakı kimidir: 

1.Ayrı-ayrı relyef formalarının onların komplekslərinin ölçülməsi və 

yazılması. 

2.Onların geoloji quruluşlarının öyrənilməsi. 
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3.Qrafiki sənədlərin yerinə yetirilməsidir ki,burada geomorfoloji 

xəritə,geomorfoloji və geoloji-geomorfoloji kəsilişlər,açılışlar üzrə 

stratiqrafikksiminin tərtibi və s. daxildir. 

4.Hesabatın tərtibidir ki, burada da geoloji materiallar daxil olmaqla 

bərabər,bütün relyef formaları və yaxud da relyef komplekslərinin tam səciyyəsi öz 

əksini tapir. 

    Göstərilənlərə uyğun olaraq geomorfoloji tədqiqat işləri üç mərhələyə 

ayrılır: a)Hazırlıq, b)Çöl tədqiqatı, v)Materialların hesabat üçün hazırlanması.  

     Çöl işlərinə başlamazdan əvvəl tədqiqatçı geomorfoloji xəritə tərtib 

olunmalı əraziyə dair mövcud olan ədəbiyyat materialları, iri və kiçik miqyaslı 

xəritələrlə tanış olmalıdır. Həmin materiallardan əraziyə aid olan coğrafi səviyyəni, 

bu ərazinin hansı təbli zonaya daxil olduğunu, onun makrorelyefinin əsas 

xüsusiyyətlərini, hidroqrafiyasını, iqlim və torpaq örtüyünə aid göstəriciləri 

götürmək lazımdır.    

     Çöl tədqiqatlarının ilk mərhələsiekskursiyadan başlanır. Həmin mərhələdə 

geomorfoloji tədqiqat işləri aparılacaq rayon və onun ətraf sahələrinin geoloji 

quruluşu ilə geomrfoloji elementləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə, həmin elementlərin 

torpaqla, qrunt suları ilə, çaylarla, səthaxımı, atmosfer amilləri (külək, temperatur, 

nəmlik və bunların fəsillər üzrə dəyişməsi) bitki örtüyü,qar örtüyü və    digər 

amillərlə qarşılıqlı münasibəti aydınlaşdırırlar. 

      Relyefin öyrənilməsi və onun xəritələşdirilməsi üçün mütləq morpoqrafik 

əsas,yəni mopoxəritə lazımdır. Bu xəritələr ərazinin səth quruluşu haqqında ümumi 

məlumat verməklə yanaşı, onun mütləq yüksəkliyini və relyefinin xüsusi 

elementlərini xəritə üzərində qeyd etməyə imkan verir. Bəzən görülən işin 

xarakterindən asılı olaraq bir və ya bir neçə mopoxəritədən istifadə edilir. İri 

miqyaslı mopoqrafik   xəritələr bir neçə mühüm geomorfoloji məsələlərin həll 

olunmasına (məs: çay şəbəkəsinin sıxlığının təyinində, relyefin enerjisinin və onun 

parçalanmasının təyinində və s. i.) imkan verir. Gomorfoloji planlama işləri 

apardıqda planşetdə bütün yerli obyektlərin göstərilməsi lazım deyil. Bu halda 
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planşetdə bütün çay şəbəkəsi, qorizontallara müvafiq olaraq xarakterik relyef 

formaları dəqiq göstərilməlidir. 

      Relyefin tədqiqi və onun yazılı səciyyəsi müəyyən olunmuş əlverişli 

nöqtələrdə aparılır. Bu cür punktlarda ərazi relyefinin forması, ölçüsü və geoloji 

quruluşuhaqqında tam məlumat əldə edilir ki,bu göstəricilərdə faktiki materialları 

təşkil edir. 

      Çöl şəraitində relyefin təsvirini verdikdə, geomorfoloji terminologiyadan 

istifadə olunmalıdır. Xüsusi nöqtələrin seçilməsi, onarın təsviri və faktiki 

materialların yazılması aşağıdakı qaydada aparılır: 

1.Nöqtələrin vəziyyəti və onların xüsusi mətəqələrə görə vəziyyəti.  

2.Relyef formalarınınadı və onların relyefin başqa elementlərinə görə 

vəziyyəti; Mis: çayın ikinci terrası, suayırıcı hissədə moren təpəcikləri, dağ 

silsiləsinin yamacında pillə və s. i. 

3.Relyef səthinin qısa təsviri; Mis: otlaq, çəmənlik, meşə və s. i. 

4.Morfometrik göstəricilər: hündürlük, eni, yamacın meyilliyi. 

5.Relyefi təşkil edən suxurların təsviri. 

6.Layların yatımının ümumi səciyyəsi (onun forması, istiqaməti, uzanması). 

   Bundan əlavə ən xarakterik və vacib olan açılışları çöl gündəliyində qeyd 

etməli və onların şəkilini çəkmək lazımdır. Əgər açılışın təsviri yarğan boyu 

aparılarsa, onda həmin yarğanın uzanması istiqamətində bir nöqtə onun 

başlanğıcında, digərləri isə onun mənbəyindən mənsəbinə qədər olan məsafədə 

götürülür. Sonra bu nöqtələrin təsviri çöl gündəliyində, onların yeri isə planşetdə 

qeyd edilir. Bununla bərabər, çöl şəraitində həmin yarğan üzrə bir neçə 

köndələninə və uzununa kəsilişlər tərtib edilir. Köndələninə kəsilişlər relyef 

formasına yaxud geomorfoloji kompleksə perpendikulyar, uzununa kəsiliş isə 

relyef formasının uzanma istiqamətində olur. Hipsometrik, yaxud da mopoqrafik 

kəsiliş bir səthin digər səth üzərində yüksəklik, artımını təyin etmək üçün tərtib 

olunur. Göstərilən profillərdən fərqli olaraq, geomorfoloji kəsiliş müəyyən relyef 

formasını və onların kompleksini aydınlaşdırmaq üçün tərtib olunur. Bütün bu 
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araşdırmaların nəticəsi relyefin öyrənilməsi üçün tərtib olunur ki, onun da əsasını 

geomorfoloji xəritə təşkil edir. 

   Geomorfoloji xəritənin tərtibi zamanı ən əsas məsələlərdən biri, xəritənin 

şərti işarələrinin hazırlanmasıdır. Hər bir geomorfoloji legenda da relyefin 

genezisi, onun yaşı və səth formaları öz əksini tapmalıdır. Relyef genetik qrupları 

xəritədə rənglə, onun yaşı indekslə, morfoloji elementləri isə xüsusi itrixtlərlə və 

işarələrlə göstərilməlidir. 

    Ümumi geomorfoloji xəritələr əlavə, relyef həmçinin bir sıra xüsusi 

xəritələrlə səciyyələnir ki, dərininə erozion parçalanma, relyefin parçalanma 

sıxlıgı, erozion şəbəkənin uzunluğu, yarğanların sıxlıgı xəritələrindən ibarətdir. 

    Çöl işləri zamanı toplanmış faktiki materiallar, geoloji –geomorfoloji 

kəsilişlər və relyefin inkişaf tarixi haqqındakı məlumatlar araşdırıldıqdan sonra, 

həmin materialların hesabatı tərtib olunur. Bu zaman götürülmüş suxur 

nümunələrinin polinoloji və palentoloji analizləri aparılır, bütün çöküntülərinvə 

geomorfoloji komplekslərin əmələ gəlmə şəraiti və yaşı təyin edilir. 

    Bütün işlərin əsası hesabat şəkilində təqdim olunur ki,bununda planı 

aşağıdakı kimidir: 1.Rayonun cografi xüsusiyyəti.  

2.Tədqiqat sahəsinin geoloji quruluşu. 

  a) stratiqrafiya      

  b) teknonika 

  v) yeni tektonika 

3.Rayonun geomorfoloji xüsusiyyəti. 

   a) relyefin səviyyəsi 

   b) relyefin inkişaf tarixi,müasir mərhələdə onun inkişaf yolları və 

gələcəkdəki istiqamətləri. 

5.Faydalı qazıntıları. 

6.Relyefin praktiki cəhətdən təsərrüfatda istifadəsi və onun nəticələri. 

   Relyefin təsərrüfat əhəmiyyəti əhalinin fəaliyyəti əlaqədar olduğuna görə, 

tədqiqatçı ancaq müasir geomorfoloji komplekslərin səciyyəsini yox, eyni zamanda 

bu kompleksləri təşkil edən  hər bir elementin analizini verir və onların gələcəkdə 
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istifadə olunma istiqamətlərində aydınlaşdırır. İnsanlar öz fəaliyyətləri zamanı 

təbiətin bütün sahələri ilə rastlaşır və onların hər birinin ayrılıqda, o cümlədən də 

relyefdən istifadə üsullarını hazırlayırlar. 

   Ölkəmizin relyefinin müxtəlifliyi, geomorfoloji kompleklərin 

zonallıq,onların qarşılıqlı xüsusiyyətləri,bu komplekslərin təbiətin digər 

kompleksləri ilə əlaqəsi,relyefin iqtisadi cəhətdən hər tərəfli qiymətləndirilməsini 

və ondan səmərəli istifadə olunmasını tələb edir.   
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4.METEOROLOJİ TƏDQİQAT ÜSULU 

Təbii ehtiyat kimi iqlimin öyrənilməsində və onun təsərrüfat əhəmiyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün meteoroloji və iqlim müşahidələri aparılır. 

Həmin müşahidələrin təşkili üçün tərtib olunmuş proqrammı bilməklə yanaşı, 

xüsusi cihazlardan istifadə etməyi, müşahidə aparma üsullarını, onların 

işlənilməsini və eləcə də aparılmış tədqiqatın nəticəsini hesabat şəklində tərtib 

etməyi bacarmaq lazımdır. Müşahidənin hazırlıq mərhələsində meteoroloji 

cihazların quruluşu ilə tanış olmalı, onların düzgünlüyünü yoxlamalı, xüsusi 

meteoroloji müşahidə kitabçaları və «Psixrometrik cədvəllər», «Köməkçi cədvəllər 

toplusu» və digər meteoroloji materiallar olmalıdır. 

Meteoroloji müşahidələr ümumi dövlət miqyaslı olub,  Baş hidrometeoroloji 

idarə tərəfindən daimi stansiya şəbəkələri vasitəsilə aparılır. Bütün müşahidələr 

xüsusi ləvazimatla təchiz olunmuş sahələrdə aparılır ki, bunlarda xüsusi fiziki – 

coğrafi xüsusiyyətlərə malik olan yerlərdə qurulur. Bu cür yerlər ətraf sahələrə 

nisbətən açıq olmalı və onlar tam üfüqi vəziyyətdə qurulmalıdır. Meteoroloji 

stansiyaların ölçüləri tərtib olunmuş müşahidə proqramını yerinə yetirmək üçün 

lazım olan cihaz və ləvazimatların sayından asılıdır. Standart meteoroloji sahələr 

kvadrat formasında olub, (26x26 m) tərəfləri şimaldan cənuba və şərqdən qərbə 

doğru istiqamətlənir. Sahədə qurulan cihazlar arasındakı məsafə 4-6 m olub, adətən 

dörd xətt üzrə şimaldan cənuba şahmat formasında qurulur. Flyuqerli maqma və 

buz cihazı birinci gərcədə  xətdən şimalda, psixrometğr və özü yazan cihaz ikinci 

xətdə, çöküntü ölçən, plyevioqraf üçüncü xətdə, heliqraf və torpaq termometrləri 

sahənin cənubunda yerləşdirilir. Meteorolojt müşahidə zamanı cihazlarda qeydlər 

aparılan zaman aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır. 

1.Hər bir müşahidə müddətində cihaz və ləvazimatları yoxlamaq lazımdır. 

2.Müşahidə təyin olunmuş vaxt üzrə aparılmalıdır. 

3.Kitabçada ancaq müşahidəçinin cihazda gördüyü kəmiyyət qeyd olunmalı 

və heç bir əlavə qiymət yazılmamalıdır. 

4.Müşahidəni həmin vaxt kitabçanın xüsusi qrafasına qeyd etməli. 

5.Qeydlər adi karandaşla aparılmalıdır. 
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Havanın temperaturasını və nəmliyi ölçmək üçün stansion psixrometr, 

qiqrometr, minimum və maksimum termometrlərdən istifadə olunur. Fasiləsiz 

olaraq havanın nisbi temperatur və nəmliyini qeyd etmək üçün termoqraf və 

qiqroqrafdan istifadə edilir.  

Bu cihazlar hündürlüyü yer səthindən 2 m yüksəkdə olan xüsusi şkaflarda 

yerləşdirilir və müşahidələr aşağıdakı qaydada aparılır: 

1.Ardıcıl olaraq quru və islanmış psixrometrik termometrin, qiqrometrin, 

minimum və maksimum termometrlərin göstəriciləri yazılır və hesablanır. 

2.Maksimal termometr sirkələnir və ondan sonra onun göstəricisi qeyd edilir. 

3.Minimal termometrin ştifi spirtin meniskinə uyğunlaşdırılır. 

4.Quru termometrin göstəriciləri yenidən hesablanır. 

Stansion psixrometr eyni formalı və eyni ölçülücəklərdən ibarət olub, iki civə 

psixrometrik termometrdən təşkil olunmuşdur. 

Soldakı termometr havanın temperaturunu göstərir. Batist parça ilə sarınmış 

sağ termometrin kürəciyinin qurtaracağı isə bir stəkan suyn içərisinə salınmışdır. 

Psixrometrik cədvəldən istifadə edərək quru və islanmış termometrlərin 

göstəriciləri arasındakı fərqə görə, havadakı nəmliyin mütləq və nisbi qiymətləri 

təyin edilir. 

Havanın nisbi nəmliyini meteoroloji stansiyada psixrometrdən başqa 

qiqrometrlə də təyin edirlər. Bu cihaz əsasən qış vaxtı temperatura -10
o
C-dən aşağı 

olduqda, havanın nəmliyini ölçmək üçün istifadə olunur ki, bu zamanda müşahidə 

bütün il boyu aparılır. 

Termoqraf və qiqroqraf temperaturanın fasiləsiz dəyişməsini və havanın nisbi 

nəmliyini ölçmək üçün istifadə olunur. Lenta üzərində yaxşı yazılar almaq üçün 

qliserinli çernildən istifadə olunur ki, bu da gec quruyur və donur. Bu cihazlarda 

müşahidənin tam yazılışı 13 saat müddətində alınır və bundan sonra da lenta 

dəyişmir. Termoqrafdan fərqli olaraq, qiqroqrafdan alınmış yazılara qrafikin 

köməyilə müəyyən dərəcədə düzəlişlər verilir. 

Meteoroloji stansiyalarda atmosfer təzyiqinin ölçülməsi civəli barometr 

vasitəsilə aparılır ki, bu halda da yazılar baroqrafın köməyilə aparılır. Bu halda 
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barometr stansiyanın elə hissəsində qoyulur ki, buraya günəş şüaları düşmür və 

kəskin temperatur dəyişikliyi baş vermir. Barometr üzrə müşahidələr aşağıdakı 

qayda üzrə aparılır: 

1.Barometrdəki termometrin göstəriciləri 0,1
o
 dəqiqliyi ilə hesablanır. 

2.Kiçik zərbələrlə barometrdəki civə sütununu normal, yəni qabarıq formaya 

yaxınlaşdırmalı. 

3.Barometrin göstəricilərini 0,1 mm-ə qədər dəqiqliklə hesablamalı. 

Termometr və barometr üzrə hesablamalar müşahidəçinin kitabçasına yazılır. 

Baroqraf atmosfer təzyiqinin dəyişməsinin fasiləsiz qeydiyyatını aparır. 

Atmosfer təzyiqi ilə yanaşı stansiyalarda müəyyən müddətdə atmosfer təzyiqinin 

böyüklüyü və xarakteri də təyin edilir ki, buna da barik tendensiya deyilir. 

Meteoroloji müşahidələr zamanı həmçinin küləyin istiqaməti, sürəti ölçülür və 

onun xarakteristikası da verilir. Küləyin sürəti m/san-yə ilə ölçülür. Stansiyada 

külək üzrə müşahidələr Vulda flyuqerin köməyi ilə aparılır. Əgər meteoroloji 

stansiyada yüngül və ağır lövhələrdən ibarət olan iki flyuqer qoyulmuşdursa, onda 

yüngül lövhəli flyuqerdə sürəti 3 m/san olan küləkləri, ağır lövhəli flyuqerdə isə 

bundan çox sürətli küləklərin qeydiyyatını aparırlar. 

İstiqamətinə görə daimi və dəyişən külək ayrılır. Daimi külək, 2 dəq. 

Müddətində bir rumb daxilində olur, dəyişən isə göstərilən müddətdə bir rumbdan 

çox dəyişilir. 

Meteoroloji müşahidə zamanı buludluqda qeyd olunur ki, bunlarda beynəlxalq 

təsnifatda 10 əsas formada olur. Yüksəklikdən asılı olaraq buludun aşağı sərhəddi 

üç mərtəbəyə bölünür və əsasən şaquli inkişafda olan buludlara ayrılır. Üst mərtəbə 

buludların aşağı sərhəddi 6000 m götürülür. Üst mərtəbə buludları 3 əsas formadan 

ibarətdir: lələkvari, lələkvari – topalı, lələkvari – laylı. Orta mərtəbə buludları 2000 

m-dən 6000 m-ə qədər olur. Bunlar əsasən iki formada, yüksək – topalı və yüksək 

– laylı olur. 

Aşağı mərtəbə buludları 2000 m-dən aşağı, həm də yer səthindən başlaya bilər 

ki, bunlarda üç əsas formada olur: laylı – topalı, laylı – laylı- yağışlı. Buludların 
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forması onların xarici görünüşünə görə təyin olunur ki, bu da buludların 

beynəlxalq təsnifatına müvafiq gəlir. 
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