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                      MDB-nin q ərb qrupu ölk ələri 
Qeyd olunduğu kimi bu qrupa Belorusiya, Ukrayna və Moldova 
respublikaları daxildir.  
                                        Belorus Respublikası 
 Sahəsi 207, 6 min km2, əhalisi 9,7 mln. nəfərdir. (2007).  Paytaxtı 
Minsk şəhəridir.  
MDB-nin qərbə gedən yolları üzərində əlverişli mövqe tutur.  
 İxtisaslaşmış təsərrüfat sahələri: k/t maşınqayırması, yük 
avtomobilləri, kimya yüngül və yeyinti sənayesi, heyvandarlıq 
məhsulları istehsalı, kətançılıq və kartofçuluqdur.  
 Təbii şəraiti v ə ehtiyatları. Düzən ərazilər üstünlük təşkil edir, 
çoxlu yağıntı alır, geniş sahələrdə bataqlıqlar yayılıb, podzol torpaqları 
vardır. Təbii sərvətlərindən –kalium və xörək duzları, az miqdarda neft,  
tikinti qumları və materialları, su və meşə ehtiyatlarından ibarətdir.  
 Əhalisinin 80%-dən çoxunu beloruslar təşkil edir, digər xalqlardan 
polyaklar, ruslar, yəhudilər və b. yaşayırlar. Təbii artımı azalmağa doğru 
gedir. 2006-ci ildə ölkə əhalisi 36 min nəfər azalmışdır. Şəhər əhalisi 
üstünlük təşkil edir. Miqrasiya soldosu müsbətdir. Əhalinin orta sıxlığı 
hər km2 47 nəfərdir. Əmək ehtiyatları ilə təmin olunub.  
 Təsərrüfatı. Təsərrüfatın ixtisaslaşmasına və strukturuna əmək 
ehtiyatlarının bolluğu, RF-dən daha ucuz yanacaq və metal alması və 
yerli təbii ehtiyatları müsbət təsir göstərir.  
 Maşınqayırmanın ixtisaslaşmış sahələri-hesablama maşınları, 
cihazqayırma, məişət maşınqayırması-soyuducular, paltaryuyan 
maşınlar, k/t maşınları və yük avtomobilləridir(Minsk, Jodino, 
Mogilyov). 
 Kimya sənayesi əsas istiqaməti-süni kauçuk, şin, plastik kütlələr 
(Mogilyov, Qrodno, Polotsk). Kalium gübrələri (Soliqorsk), meşə emalı 
və kağız istehsalıdır (Bobruysk, Borisovo, Vitebsk və b. ). 
 Yüngül sənayedə əsas yeri kətan parça, ayaqqabı istehsalı və b. 
tutur. Yeyinti sənayesi əsas sahələrdəndir, yerli xammallarla təmin 
olunub.Aparıcı sahələri yağ, süd-pendir, ət məhsulları istehsalı, kartof-
kraxamal istehsalı və b.  
 Yanacaq-energetikanı yerli torf, Rusiyadan aldığı neft-qaz təşkil 
edir.  
 Kənd təsərrüfatı.  Əsa yeri heyvandarlıq tutur, südlük-ətlik 
istiqaməti və donuzçuluq əsas yer tutur. Əkinçilikdə yem istehsalının 
xüsusi çəkisi böyükdür. Şimal-şərqində kətan becərilir. Taxılçılıqda əsas 
yeri çovdar əkinləri tutur. Kartofçuluq Belorusiyanın əsas sahəsi hesab 
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olunur. Mərkəz hissəsində geniş yayılıb. Sıx nəqliyyat şəbəkəsinə 
malikdir. 2007-ci ildə Azərbaycana olan ixracı 77 mln. dol., idxalı 2,3 
mln. saldo-75 mln dol. əlbəttə heç də yaxşı hal hesab olunmamalıdır.  
                                     Ukrayna Respublikası 
 Sahəsi 603, 7 min km2, əhalisi 46,3 mln nəfər (1/2007). Paytaxtı 
Kiyev ş.  
 MDB-nin cənubi-qərbində yerləşir. Qara və Azov d. sahillərində 
əlverişli coğrafi mövqe tutur. Ukrayna GUAM ölkələri birliyin ə daxildir. 
Ukrayna MDB ərazisinin 2,7%, əhalisinin 16%əhatə edir, ÜDM 8,3, 
sənaye məhsulları 73, k/t məhsulları 17%-i verir.  

İxtisaslaşmış təsərrüfat sahələri-daş kömür-metallurgiya, sənayesi, 
maşınqayırma, xüsusilə kənd təsərrüfatının –taxılçılıq, şəkər çuğunduru 
sahələridir. K/t məhsulunun emalı məhsulları da aparıcı rol oynayır. 
Kurort-turizm sahələri də inkişaf etmişdir.  
 Təbii şəraiti v ə ehtiyatları. Üstün yeri qara torpaqlarla örtülmüş 
geniş düzənliklər tutur, torpaq ehtiyatlarının 70%-ni o,  təşkil edir. Şimal 
və cənubi-qərbinin kontinental şəraiti vardır. Krımda subtropik əkinçilik 
inkişaf edibdir.  
 Şimaldan cənuba meşə, meşə-çöl və çöl zonları biri-birini əvəz 
edir. Şimalında rütubətin çoxluğu, cənubda quraqlığın olması k/t 
inkişafına mənfi təsir göstərir. Əsas təbii ehtiyatları-daş kömür 
(Donbas), dəmir filizl əri (Krivoy Roq), manqan, az miqdarda neft-
qazdır. Ölkə zəngin xörək duzu ehtiyatlarına malikdir.  
 Əhalisi. Əhalinin təbii artımı aşağıdır. 2006-cı ildə onun əhalisi 
283, 5 min nəfər azalmışdır. Saldo miqrasiyası-110 mindir. Ən çox rus 
əhalisi köçüb gedir Əhalisinin 75%-i ukrayınlar təşkil edir. Əsasən 
mərkəz və qərb hissələrində məskunlaşmışlar. Şərq və cənub 
hissələrində ruslar (əhalinin 21%) və qeyri millətlərlə məskunlaşmışdır. 
Hazırda (2008) buradakı rus əhalisindən Ukrayna dövlətininə qarşı təziq 
göstərilir ki, o, Şim. Atlantika İttifaqına qoşulmasın. Krım Muxtar 
Respublikasında tatarlar və qeyri millətlər yaşayır.  
.  Əhalisinin orta sıxlığı çox yüksəkdir-hər km2  77 nəfər. Mərkəz 
hissəsi və Donbas rayonu sıx, şimalı və cənubi seyrək məskunlaşıbdır. 
Şəhər əhalisi 70%-i təşkil edir.  
 Təsərrüfatı.  Təsərrüfatı mürəkkəb sahə və ərazi quruluşuna 
malikdir.  
 Yanacaq-energetika kompleksi kömür, yerli neft-qaz və ən çox 
kənardan aldığı neft-qaz yanacağına əsaslanır. Donbas iri daş kömür 
rayonudur. Çoxlu istilik elektirik stansiyaları və bir neçə AES-ləri 
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vardır. Çernobıl AES-də baş verən qəza ölkə iqtisadiyyatəna çox böyük 
zərər vurmuşdur.  
Metallurgiya kompleksi yerli dəmir  filizl əri və kömür əsasında inkişaf 
edir. İri mərkəzləri Donbas (kömür hasilatı), Azov sahili (nəqliyyata 
yaxınlıq) və Dnepryanı (filiz mərkəzi). 
 Maşınqayırma metal tutumlu və əmək tutumlu sahələrlə təmsil 
olunub. Ağır maşınqayırma Donbasda, Xarkovda, dəqiq maşınqayırma 
Ukraynanın qərb və cənub mərkəzlərində, şəkər çuğunduru yığan 
maşınlar Ternopolda, traktorlar Xarkovda, avtomobillər Lvovda, 
Zaporojyedə, Lutskda yerləşir. Gəmiqayırma Xerson və Nikolayevdədir.  
 Kimya sənayesi inkişaf etmişdir. Güclü yeyinti sənayesinə 
malikdir, yerli k/t məhsullarını emal edən-unüyütmə, şəkər, bitki yağı, 
ət-süd və meyvə konservləri və s. istehsal olunur. Bu müəssisələr k/t 
rayonlarında yerləşirlər. Tikinti materialları sənayesi yüksək səviyyədə 
inkişaf etdirilir, zəngin xammala əsaslanır.  
 Kənd təsərrüfatı.  Burada həm bitkiçilik və həm də heyvandarlıq 
sahələri yaxşı inkişaf etdirilmişdir. Əkin yerlərinin yarısından çoxunu 
dənli bitkil ər tutur. Buğda əkinləri geniş yayılıb. 2006-cı ildə ölkədə 32 
mln ton taxıl istehsal olunmuşdur.  
 Şəkər çuğunduru becərilməsinə və şəkər tozu istehsalına görə 
dünyada qabaqcıl yerlərdə durur-22 mln. t. şəkər çuğunduru, 2,6 mln.t. 
şəkər tozu  istehsal edir (2006-cı il). Əsas əkinləri meşə-çöl və qismən 
də çöl zonalarında yerləşir. Heyvandarlıq əsasən südlük-ətlik 
istiqamətdə və donuzçuluq, quşçuluq, qoyunçuluq və b. inkişaf etdirilir. 
Zakarpatye və cənub rayonları meyvəçlik  və üzümçülük yerləşir.  
 Nəqliyyatın bütün sahələri inkişaf etmişdir. Odessa, Xerson 
Maiyipul kimi limanları vardır.  
 Xarici əlaqələri inkişaf edibdir. Azərbaycana ixracının həcmi 465 
mln dollar, idxalının həcmi 292 mln dol.  
   Moldaviya Respublikası  

Sahəsi 33,7 mln, əhalisi 3,9 mln. nəfərdir. Paytaxtı Kişniyevdir. 
Coğrafi mövqeyi əlverişlidir. Qara dənizə yaxın yerləşir. Onun 
ərazisində Dnesyanı münaqişə zonası vardır. GUAM-a daxildir. 
İxtisaslaşmış sahələri üzüm, tərəvəz, texniki bitkilər, yeyinti 
sənayesidir (xüsusilə, şərabçılıq və meyvə konserv)  

 Təbii şəraiti v ə ehtiyatları. Kənd təsərrüfatı üçün əlverişli təbii 
şəraitə malikdir. Heç bir iri yeraltı sərvəti yoxdur.  

Əhalisi. Əhalisinin sayı ildə (2006) 8,8 min nəfər azalır. Miqrasiya 
saldosu-34 min nəfərdir. Respublika əhalisinin 65%-dən çoxunu 
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moldavanlar, qalanını ruslar, ukraynalılar, qaqauzlar (türkdilli xalqlardı) 
təşkil edirlər. Əhalisinin orta  sıxlığı çox yüksəkdir-hər km2-116 nəfər.  

Təsərrüfatı.  Moldaviyanın təsərrüfatının əsasını aqrar-sənaye 
kompleksi təşkil edir. K/t-da üstün yeri bitkiçilik tutur, onun aqrar 
sahələri üzümçülük-şərabçılıq, meyvə-tərəvəz konservi, aqrar-sənaye 
kompleksidir (ASK). Üzümçülük-şərabçılıq mərkəzi-Kodrlarda, 
tərəvəzçilik Dnestr subasarlarında, meyvəçilik hər yerində 
yayılmışdır,əsas dənli bitkisi  buğda və qarığdalıdır. Meşə-çöl zonasında 
şəkər çuğunduru becərilir. Öz tələbatını taxılla tam ödəyir. Heyvandarlıq 
şimalı və mərkəzində südlük-ətlik və donuzçuluq, cənubunda 
qoyunçuluqdur.  

ASK-si tərkibində müxtəlif maşınqayırma (bağçılıq traktorları, 
soyuducular, yeyinti avadanlıqları) sahələri inkişaf etdirilmişdir. İstilik 
və su elektirik stansiyaları fəaliyyət göstərir.  

İqtisadi əlaqələri inkişaf edir. Azərbaycana məhsullar ixracının 
həcmi 9,8  mln dol. idxalının həcmi 108 min dol.  
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                            MDB-nin Qafqaz qrupu ölkələri . 
Bu qrupa 3 Cənubi Qafqaz respublikası Azərbaycan, Gürcüsatn və Ermənistan 
daxildir . 

 
 
 

GÜRCÜSTAN RESPUBLİKASI. 
Sahəsi 69.7 min km2 , əhalisi 4.4 mln nəfərdir . (2006) . Paytaxtı Tibilisi 

şəhəridir. Prezidentli respublikadır. İndi Baş nazir idarəçidir. 9 dairə və  1 regiona 
bölünür . 
 Coğrafi mövqeyinin əlverişli olması : Cənubi Qafqazda yerləşməsi , Qara 
dənizə çıxışının olması və Azərbaycan neft-qaz mənbəyinə yaxın yerləşməsi. 
Gürcüstanın Azərbaycanla sərhədlərinin uzunluğu 471 km-dır. Avropaya, Şimali 
Atlantika İttifaqına can atır. 2008-ci ildə Cənubi Asetiya və Abxaziya ilə bağlı 
Rusiyanın təcavüzünə məruz qaldı. Gürcüstana məxsus olan bu bölgələrin 
ərazilərini tutan Rusiya onların müstəqilliyini tanıyıbdır. Bu da ciddi narazılıqlara 
və ziddiyyətlərə səbə olmuşdur. Avropa birliyi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyir. Həmin Birlik ölkələrini Azərbaycan və Xəzər hövzəsi ilə birləşdirən 
yollar Gürcüstandan keçir. Azərbaycanın neft-qaz kəmərləri , TRASEKA –a 
dəhlizi Gürcüstanın ərazisindən keçir. Gürcüstan Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. 
Onun ərazisində 300 mindən çox azərbaycanlı yaşayır. İxtisaslaşmış sahələri : çay , 
sitrus meyvəçiliyi , şərabçılıq , kurort-turizmdir. 
Təbii şəraiti v ə ehtiyatları . Dağlıq ölkədir, dağarası düzənliklərin- Kolxida , 
qaxet və Kartili düzlərinin əhəmiyyəti böyükdür. Ölkə əhalisi və təsərrüfatı bu 
düzənlikdə cəmləşibdir. Subtropik iqlim zonasında yerləşir , qərbi çox, şərqi az 
yağıntı alır. 
Təbii ehtiyatları manqan filizləri , mis , boz kömür, mineral sular , kurort turizm və 
b. 
Əhalisi . Təbii artımı aşağıdır. 2000-2003-cü illərdə təbii artımı olmayıb , əksinə 
azalma gedibdir. 2004-cü ildən sonra əhali artımı müşahidə olunur .Miqrasiya 
saldosu menfidir. 2000-2004 –cü illərdə onin ərazisini 151 min nəfər tərk edib, o 
cümlədən azərbaycanlılar. Əsas yaşayanların 90%-ə qədərinin gürcülər, yerdə 
qalanlarını azərbaycanlılar (sayca 2-ci-dir.) , ermənilər və digər xalqalr təşkil edir. 
Əhali əsasən dağətəyi və düzən ərazilərdə yerləşir. 
Təsərrüfatı.  Gürcüstanın hazırki iqtisadi durumu ağırdır. Köhnə müəssisələrin 
çoxu işləmir. İqtisadi inkişafı xarici yardımlardan çox asılıdır. Azərbaycan neftinin 
və qazının tranzitindən xeyli qazanc götürür. Ətrafli islahatlar həyata keçirilibdir 
.Torpaq islahatı əsasında qeyri millətlər, o cümlədən azərbaycanlılar torpaq ala 
bilməyibdir. 
Təsərrüfat tərkibində ilk növbədə k/t məhsullarının emalı sahələri : çayçılıq , 
tütünçülük, şərabçılıq inkişaf edibdir. 
Hasilat sənayesi –manqan (Çiatura), mis, polimetal hasilatı əhəmiyyətli yer 
tuturdu. Digər sahələr və k/t zəif inki şaf edibdir . Rustavi şəhərində tikilmi ş 
metalurgiya kombinatı Daşkəsən filizl əri əsasında işləyirdi , hazırda fəaliyyətini 
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dayandırıb. Gürcüstan iri üzümçülük –şərabçılıq ölkəsidir. Kaxetiya şərabı 
tanınmış məhsullardan sayılır. 
Nəqliyyatı yaxşı inkişaf edib . Əsas magistralı Tbilisi-Potidir. TRASEKA onun 
ərazisindən keçir. Bakı-Ceyhan və Bakı-Supsa ( neft) , Bakı-Ərzurum (qaz) 
Gürcüstandan keçir. Əsas limanları Batumi və Potidir.Qara dəniz sahillərində 
Azərbaycana məxsus Kulevo neft terminalı fəaliyyət göstərir. Bu terminal d.y. ilə 
gətiril ən nefti öz tankerləri vasitəsi ilə Ukraynaya , Bolqarıstana və d. ölkələrə 
göndərir. 
Azərbaycanla Gürcüstan strateji tərəfdaş kimi biri-biri il ə sıx iqtisadi-ticarət 
əlaqələri həyata keçirirlər . Gürcüstanın  qaz və neft məhsulları təhcizatı 
Azərbaycanın köməkliyi il ə həyata keçirilir. 2007-ci ildə Gürcüstan Azərbaycana 
63 mln. dol. Məhsul ixrac edib və ondan 34.4 mln. dol. Məhsullar idxal edib. 

 
 
 
 
 

ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASI 
 

Sahəsi 29.8 min km2, əhalisi 3.2 mln nəfərdir. Paytaxtı İrəvandır. İqtisadi 
coğrafi mövqeyi əlverişli deyildir.  Geosiyasi .əraiti çox gərgindir. Qonşularının 
əksəriyyətinə torpaq iddiası irəli sürür. Azərbaycanın 7 rayonunu- ərazisini və 
keçmiş DQMV zəbt edib- 20% zəbt edib. Ermənistanın Azərbaycanla səehələrinin 
uzunluğu 1007 km. Hazırda özü-özünü blokadaya salıb. Son aylarda Türkiyə ilə 
sərhədlərini açmağa çalışır , lakin heç nə əldə etməyib. 
 İxtisaslaşdırılmı ş təsərrüfat sahələri . Mis və molibden sənayesi , dəqiq  
maşınqayırma, almaz və qızıl emalı, şərab-konyak istehsalı və b. 

Təbii şəraiti v ə ehtiyatları . Dağlıq ölkədir (95% dağlar tutur). Yararlı 
torpaqları məhduddur. ( Ararat vadisi, Şirək düzü, Sevan çökəkliyi ) . Əsas 
sərvətləri mid-moliben filizləri tufdan ibarət tikinti mteriallarıdır. Mineral su 
ehtiyatları da geniş yayılıbdır. 

Əhalisi . Əhalisinin təbii artımı müsbətdir. Əhalinin digər ölkələrə axımı 
böyükdür. Əhalisi monomillidir, digər millətlər burada olduqca az qalıbdır. Əhali 
Arart vadisində sıx məskunlaşmışdır. Şəhər əhalisi x.c. 70 -ə qədərdir. Təsərrüfat 
zəif inki şaf edubdir. MDB-nin ÜDM cəmi 0.5 % (Azərbaycan 1.6) sənayesinin 1.2 
%, k/t məhsullarının 1.2% verir. Əsas kapitala investisiya qoyuluşuna görə onun 
x.c cəmi 0.6% təşkil etdiyi halda Azərbaycanın ki , 2.9 % olmuşdur.  Ölkə 
iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən ÜDM-un 23% sənaye, 28.0% k/t, yerdə qalanı 
ticarət və xidmət sahələri tutur. 

Təsərrüfatı.  Son illər xeyli zəifl əmişdir. Maşınqayırmanın əmək 
tutumlusahələrləri inkişaf etmişdir. Müxtəlif cihazqayırma, saat istehsalı var . Son 
ill ər Ermənistan iri almaz cilalama və qızıl zərgərlik məhsulları istehsal edir. Zod 
qızıl yataqları fəaliyyət göstərir və bu sahə Rusiyanın əlindədir. Zərgərlik 
məhsullarının ixracında MDB-də I yeri tutur . Yerevanda ,” Sapvir” , “Eruniti “  
almaz şirkəti fəaliyyət göstəriri. Bu sahə İsrail və İngiltərənin əlindədir. Rusiya 
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Ermənistanda ildə 30 karat almaz və 500 kq qızıl alır.  Əlvan metalurgiya  , tikinti 
materialları, yüngül sənaye inkişaf etmişdir. 

Elektrik enerjisi istehsalı AES , istilik elektrik stansiyası və SES-lərdə 
həyata keçirilir. RF-dən qaz, İrandan neft alır. 

Kənd təsərrüfatı.  Əsas yeri bağçılıq və üzümçülük  təşkil edir . Dənli 
bitkilər az yayılıb . Tərəvəzçilik inkişaf edib . Əsas k/t rayonu Arart vadisidir. 
Heyvandarlıq və donuzçuluq inkişaf edib . Konyak və şərab istehsalı aparıcı  
sahədəndir. Ticarətdə əsas yeri Rusiya , İran və Fransadır . 

Əsas növ nəqliyyat dəmir boru kəmər və avtomobil yollarıdır. Xarici iqtisadi 
əlaqələri məhdud xarakter daşıyır. 
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MDB mekanında qlobal və regional nəqliyyat dəhlizləri 
 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsasını ETT və Coğrafi Əmək Bölgüsü 
(CEB) təşkil edir. XX əsrin ortalarinda başlayaraq yüksək inkişaf etmiş ölkə 
arasında iqtisadi inteqrasiya güclənir. Bu ölkələr vahid valyuta, gömrük və bazar  
məkanı yaradırlar. Onun mahiyyəti: 

1. Dövlət ölkənin inzibati idarə etməsi ilə məşğul olur, iqtisadi əlaqələr 
yaratmaq üçün şirkətlərdə hər cür şərait yaradılır. 

2. Mallar sərhədlərdən maneəsiz keçir. 
3. Ölkəyə valyuta maneəsiz daxil olur və sairə. 
Belə  bir şəraitdə tranzit yük daşımaları artır, müxtəlif nəqliyyat yolları 

arasında əlaqələr yaranır. İnkişaf etmiş ölkələr yanacağa, xammala tələbatı artır. 
Hazır məhsulları bütün dünya bazarlarına şıxartmaq ehtiyacı yaranır. Bütün bunlar 
dünyada tranzit yüklər daşıyan qitələr və ölkələri kəsib keçən və xüsusi nəzarət 
altında saxlanılan qlobal nəqliyyat dəhlizləri yaradır. 
 MDB məkanında hələ SSRİ dövründə güclü nəqliyyat kompleksi 
yaradılmışdır. Demək olar ki, bütün respublikalar vahid dəmir, avtomobil, boru-
kəmər nəqliyyat sistemləri il ə bir-birinə bağlanmışdır. O zaman ölkənin d.y. 
uzunluğu 147.5 min km, boru kəmərləri 304.7 min km, avtomobil yolları 1.8 mln 
km təşkil edirdi 
 Hal-hazırda göstərilən nəqliyyat yolları qaldığı halda sərhədlər vasitəsilə 
ayrı-ayrı ölkələrə bölünmüşdür. Əgər dünyada nəqliyyatın inteqrasiyası, 
əlaqələnməsi prosesi gedirdise keçmiş SSRİ məkanında əksinə bölünmə getmişdir. 
Lakin artıq son illər həmin yolların ölkələrarası açılması prosesi gedir. MDB 
məkanında hələlik paralel olaraq iki istiqamətdə qlobal nəqliyyat dəhlizi fəaliyyət 
göstərir. 

1. RF Sankt-Peterburq, Vladivastok və TRASEKA. 
2. Şimal-cənub 
3. Hal-hazırda şimsl-cənub elektrik enerjisi verən dəhliz yaradılır. Rusiya-

Azərbaycan-İran. Bu enerji dəhlizinin gələcyi böyükdür. 

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



 1 

                     MDB-nin M ərk əzi Asiya ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası. 
  

Qazaxıstan Sahəsi 2,7 mln. km2 , əhalisi 15,4 mln nəfərdir. 
Paytaxtı Astana şəhəridir.  
 Tərkibinə: Qazaxıstan, Özbəkistan, Türmənistan, Qırğızıstan (türk 
dilli ölk ədir) və Tacikistan  (fars dilli ) daxildir.  
 İxtisaslaşmış təsərrüfat sahələri-neft qaz hasilatı, əlvan 
metallurgiya, taxılçılıqdır.  
 Təbii şəraiti müxtəlifdir. Şimaldan cənuba kontinentallığı artır. 
Meşə-çöl, çöl, yarımsəhra və səhra zonaları əvəzlənirlər. Kənd 
təsərrüfatı bu zonalar üzrə ixtisaslaşır. Kömür, neft-qaz, əlvan metallar 
və s. vardır. 
 Əhalisinin yarıdan çoxunun qeyri millətlər təşkil edir. Ölkənin 
yeni paytaxtı astana şəhəridir. İri şəhərləri Almata, Qaraqanda, 
Petropavlost və b.   
 Təsərrüfatı . Yanacaq-energetikaya kömür, neft-qaz hasilatı 
daxildir. Ölkə sənayesinin 40%-ni yanacaq-energetika verir. Kömür 
hasilatı Qaraqanda və Ekibastuzda, neft-qaz hasilat Tengiz, Manqıstan 
və Xəzər sektorunda aparılır. İldə 65 mln t. neft və 26 mlrd. m3  qaz 
hasil olunur. Neft gəmi bərələri vasitəsilə Bakıya və oradan xaricə ixrac 
olnur. Özündə neft emalı zavodlar fəaliyyət göstərir. Çoxlu istilik 
elektirik stansiyaları (əksəriyyəti kömürlə işləyir) vardır. Qara 
metallurgiyanın kömür və dəmir filizi bazası zəngindir. Əlvan 
metallurgiyanın müxtəlif sahələri inkişaf etdirilib. Əsas yeri mis-sink 
sənayesi tutur. Mərkəzi və Şərqi Qazaxıstanda yerləşir. Neft-qaz və 
əlvan metallurgiya xarici şirkətlərin əlindədir.  
 Kənd təsərrüfatında  əsas yeri taxılçılıq (şimalında), pambıqçılıq 
(cənubunda) və otlaq heyvandarlıq, xüsusilə qoyunçuluq və atçılıq tutur 
(ölkənin hər yerində yayılıb). Ölkədə 16,5 mln t. taxıl yığılır.  
 Nəqliyyatında dəmir, avtomobil, boru kəmər və dəniz nəqliyyatı 
inkişaf edibdir. Aran Azərbaycanla əlaqə saxlayan ən böyük limanıdır.  
 İxracat məhsulları-neft, qaz əlvan metallar, taxıl, kömür və b.  
 İdxalatı maşın və texnika.ş istehlak malları, kənd təsərrüfatı 
məhsullarıdır. Azərbaycanla intensiv əlaqələri vardır.  
 
                                     Özbəkistan  
 Sahəsi 447 min km2 , əhalisi 27 mln nəfərdir.Paytaxtı Daşkənd 
şəhəridir.  

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



 2 

 Orta Asiyada yerləşir. İxtisaslaşmış sahələri pambıqçılıq, ipəkçilik, 
qaragül qoyunçuluğudur.  Əlvan metallurgiya-qızıl, neft-qaz sənayesidir. 
 Təbii ehtiyatları . Geniş düzən ərazilər və dağ arası vadilərə 
malikdir, Fərqanə kimi iri dağarası vadi onun ərazisindədir. Çoxlu günəş 
istiliyi alır, yağıntı az düşür, suvarma əkinçiliyi inki şaf edib. Aral 
gölünün  quruması ona problemlər yaradır.  
 Təbi ehtiyatları  əlvan metallar, qızıl (dünyada 5-ci yeri tutur), 
neft-qaz və b. ibarətdir.  
 Əhalisi sürətlə artır. Qara-qalpaq MV vardır. Vadilərində əhali çox 
sıxdır. İri şəhərləri-Daşkənd, Səmərqənd, Fərqanə və b.  
 Təsərrüfatı.  İslahatlar zəif aparılır. Sənayesində əsas yeri yanacaq-
energetiika,əlvan metalurgiya, k/t maşınqayırması (pambıqyığan 
kombayınlar) və minik avtomobiləri istehsalı, yeyinti sənayesi və b. 
tutur.  
 Neft-qaz ölkənin mərkəz rayonlarında hasil olnur. 60 mlrd. m3 qaz 
hasil edir. İstilik və su elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Qızıl 
hasilatı Muruntavda aparılır. Çoxlu mineral gübrələr istehsal olunur. 
Maşınqayırma Daşkənd və Səmərqənddə yerləşir. Fərqanə vadisndə 
yerləşən Asaka ş. Deyvo markalı avtomobillər yığan zavod fəaliyyət 
göstərir. 
 Kənd təsərrüfatının  əsasını pambıqçılıq aqrar sənaye kompleksi 
təşkil edirş Bu kompleksə pambıqçılıq istehsalı-emalı-pambıq mahlıcı-
çiyiddən yağ istehsalı-pambıq parça istehsalı-k/t maşınları-minaral 
gübrələr istehsalı və b. daxildirlər, ildə 3,6 mln. t. pambıq istehsal edir.  
 Nəqliyyatında dəmir, avtomobil və boru kəmər nəqliyyat növləri 
inkişaf edib.  
 İxracatı qızıl, təbii qaz, pambıq, k/t maşınları, qaragül dərisi, mnik 
maşınları və b. İdxalı müxtəlif maşın və avadanlıqlardır. Azərbaycanla 
ticarəti zəifdir.  
 
                           Türkmənistan  
 Sahəsi 488 min km2 , əhalisi 6,7 mln nəfərdir. Paytaxtı Aşqabatdır.  
 Xəzər d ilə Azərbaycana qonşu ölkədir. Hələlik X əzərin bölgüsü 
aparılmayıbdır. Son illər demokratik dəyərlər nisbətən genişlənir. 
Coğrafi mövqeyi əlverişlidir. İxracat sahələri neft-qaz və pambıqçılıqdır.  
 Təbii ehtiyatları.  Səhralar geniş sahə tutur Kənd təsərrüfatı 
suvarmaya əsaslanır, Qara-Qum kanalı ölkəni şərqdən qərbə kəsib keçir.  
 Ən böyük təbii ehtiyatları qaz və neftdir. Təbii qazın proqnoz 
ehtiyatları təxminən 23 mlrd. m3 , neft 12 mlrd. t-dur. Hazırda onun 144 
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təbii qaz və neft yataqları kəşf olunub. Qaz yataqları ölkənin mərkəzində 
, neft yataqları Çələkən yarımadası və Xəzər sektorundadır. Qaraboğaz-
Qolda duz yığılır.  

Əhalisinin təbii artımı yüksəkdir. Ən çox cənubunda və şərqində 
məskunlaşıb. Əhalisinin 44% şəhərlərdə yaşayır. İri ş. Aşqabad, 
Tükmənabad (keçmiş Cərcou), Tükmənbaşı (keçmiş Krasnovodsk), 
Marı, və b.  
 Təsərüfatı.  Təsərrüfatının əsasını neft-qaz kompleksi təşkil edir. 
2006-cı ildə ölkədə 10 mln. t. neft, 63 mlrd m3 qazhasil olunmuşdur. 
Onun qazı Rusiya ərazisi vasitəsilə ixrac olunur. Ölkə üçün siyasi 
mahiyyət daşıyır. Avropaya çəkiləcək “Nabuko”  qaz kəmərinə 
qoşulmaq istəyir. Həmin qaz kəmərinin Azərbaycandan keçməsi 
gözlənilir. İri neft emalı zavodları vardır. Dağ-mədən kimyası ölkənin 
şərqində-Gavur dağda və Xəzərin Qaraboğaz-Qol körfəzində yerləşir. 
Şərq hissəsində kalium və xörək duzları çıxarılır. Burada həm də kükürd 
istehsal olunur. Türkmənəbadda kükürd turşusu, superfosfat gübrələri və 
b. istehsal olunur. Qərb hissəsində yod, brom, bentonit istehsal olunur.  
 Maşınqayırma texnikanın təmiri, nasoslar istehsalı ilə bağlıdır. 
Əsasən pambıq təmizləmə geniş inkişaf etmişdir. Bezmeində sement 
istehsal olunur.  
 Kənd təsərrüfatı  pambıqçılıq, bostançılıq (məhşur cərcou yemişi 
becərilir), qaragül qoyunçuluğu inkişaf edib.  
 Nəqliyyatı dəmir yolu, avtomobil, boru-kəmər və dəniz nəqliyyatı 
inkişaf edib. Türkmənbaşı ən böyük limanıdır-TRASEKA-nın “orta 
Asiya qapısıdır” 
 İxracatı təbii qaz, neft, pambıq, bostan, qaragül dərisi və b. 
ibarətdir.  
 İdxalı neft-qaz avadanlığı, maşınlardı. 
 
                                  Qırğızıstan  
 Sahəsi 199,9 min km2, əhalisi 5,2 mln. nəfərdir. Paytaxtı Bişkekdir.  
 İCM çox da əlverişli deyildir. TRASEKA-nın şərqə genişlənməsi 
onun inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir.  
 Təbii ehtiyatları.  Dağlıq ölkədir. Təsərrüfat üçün əlverişli olan 
vadiləri o, cümlədən İssik-Kul vardır. 

Təbii ehtiyatlarından iri sürmə, sink, civə, qurğuşun ehtiyatlarıdır    
(Xaydarkənd, Çavay, Kadımcanvə b. ). Kömür ehtiyatları və nisbətən az 
neft-qaz ehtiyatlarına malikdir. Su və hidroenerji ehtiyatları boldur.  
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Əhalisinin sayı təbii artım hesabına çoxalır. Əhalisinin 52%-dən 
çoxunu türk dilli qırğızlar təşkil edir. Digər xalqlardan ruslar, özbəklər, 
azərbaycanlılar və b. yaşayırlar. Əhali sıx vadilərdədir. Köçüb gedənlər 
çoxdur, xüsusilə qeyri millətlər. Şəhər əhalisi cəmi 35%-dir. Iri şəhərlər 
Bişkek, Calala-Abad, Oş və b.  

Təsərrüfatı.  İslahatlar aparılır. Sənayesində əsas yeri sürmə, 
civəhasilatı tutur. Yeni sahə kimi qızıl hasilatı inkişaf edir. Əsasən 
Cəlal-Abadda yerləşir. Mis sənayesi və b. inkişaf edib. Əlvan 
metallurgiya əsas ixracat sahəsinə çevrilibdir.  

 Yanacaq-energetikası inkişaf etdirilir, iri SES-ləri vardır. 
Maşınqayırma dağ otlaq heyvandarlığı maşınları istehsal edir. Ölkə iri 
yun emalına malikdir.  

Kənd təsərrüfatı . Ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutur. 
Aparıcı sahə heyvandarlıqdır. Dağ və düzənliklərdəki otlaq və örüşlər 
geniş sahə tutur. Əsas yeri qoyunçuluq tutur. Xaricə çoxlu yun ixrac 
edir. Vadilərində iri buynuzlu maldarlıq inkişaf edibdir.  

Taxılçılıq, pambıqçılıq inkişaf edib. Yeyinti sənaye kənd 
təsərrüfatı xammalını emal edir. Turizm sahəsi İssk-Kulda yerləşir.  

Nəqliyyatında əsas yeri avtomobil və dəmir yolu tutur.  
İxracatında əsas yeri qızıl, əlvan metallar, elektirik enerjisi, yun 

və b. tutur. İdaxalında neft, ərzaq geyimi, maşınqayırma və s. məhsulları 
üstünlük təşkil edir. Azərbaycanla da ticarəti vardır.  

 
                       Tacikistan 
Ərazisi 143 min km2, əhalisi 7,1 mln. (2007) nəfərdir. Paytaxtı 

Düşənbə ş-dir. MDB-nin iqtisadi cəhətdən ən zəif inki şaf etmiş 
ölkəsidir. İCM az əlverişlidir.  

Təbii ehtiyatları . Pamir dağları ərazisinin böyük hissəsini tutur. 
Dağarası və dağətəyi düzənliklərinin (Fərqanə vadisinin bir hissəsi) 
təsərrüfat əhəmiyyəti böyükdür. Çox böyük hidroenerji və su 
ehtiyatlarına malikdir. Əsas faydalı qazıntılar polimetal filizləri, sürmə, 
qızıl, gümüş, volfram, molibden, civə, xörək duzları, çöl şpatı. Az 
miqdarda neft və qaz ehtiyatları vardır.  

Əhalisi təbii artım hesabına sürətlə çoxalır. İldə 143 min əhali 
artır. Lakin burdan əhali miqrasiyası çox böyükdür. Şəhər əhalisi artır, 
iri şəhərlər Düşənbə, Xucand (keç. Leninabad), Gubab, Kurqan-Tube və 
b. Burada dağlıq Rədəxşan MV vardır.  

Təsərrüfatı.  Təsərrüfat sahələri, xüsusilə sənaye tənəzzülə 
uğrayıbdır. Əsas yeri k/t tutur. Ucuz elektirik enerjisi əsasında güclü 
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alüminium sənayesi yaradılıb. Tursunzadə ş. yerləşir. Gəncə alüminium 
zavodundan gil-torpaq alır. Müxtəlif hasilat, yeyinti və sənaye sahələri  
inkişaf etdirilibdir. Tacikistan nadir metal-stronsiya istehsalına görə 
MDB-də aparıcı yer tutur. Nurek və b. SES-ləri fəaliyyət göstərirlər.  

Kənd təsərrüfatı . Ərazisində yararlı torpaqlar azdır. İslahatlar zəif 
aparılır. K/t əsas yeri bitkiçilik tutur. Suvarmaya əsaslanan pambıqçılıq, 
bağçılıq, bağçılıq  yayılmışdır. Dəmyə torpaqlarda taxılçılıqinkişaf 
etmişdir. Qoyunçuluq, maldarlıq, ipəkçilik inki şaf etdirilib.  

Əsas nəqliyyatı avtomobildir, dəmir yol nəqliyyatı zəifdir.  
İxracatında əsas yeri alüminum, nazik lifli pambıq və b.  
İdxalında müxtəlif sənaye məhsulları, maşın və texnikadır.  
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MÜHAZ İRƏ 
Litva Respublikası 

 
   Ərazisi 65.2 min kv km , əhalisi 37 mln nəfərdir.Ərazisinin və əhalisinin sayına 
görə Pribaltikada 1-ci yer tutur.Dövlət quruluşu respublikadır,başçı 
prezidentdir,qanunverici orqan parlamentdir.İnzibati cəhətdən dairələrə və 
bələdiyyələrə bölünür. 
   Coğrafi mövqeyi olduqca əlverişlidir.Baltik dənizinin donmayan hissəsində və 
Kurşskiy körfəzi sahillərində yerləşir.Elə burada onun Klaypeda limanı 
salınır.Əhatə edən ölkələri Latviya,Belarusiya , Polşa və RF,Kalininqrad 
vilayətidir.(keçmiş Kösberq).RF-nin bu vilayətə çıxış dəhlizi Litvanın ərazisindən 
keçir.Liman salmaq üçün körfəzlərdən və çay ağızlarından istifadə olunur. 
      Səth quruluşu buzlaşmanın əmələ gətirdiyi təpəli düzənliklərdən ibarətdir,çox 
sayda moren gölləri vardır.Turizm üçün belə göllər böyük maraq doğurur.Ərazisi 
çoxlu yağıntı alır. 
      Təbii  ehtiyatlarla kasıbdır.Çoxlu su ehtiyatları var.Torpaqları kənd təsərrüfatı 
üçün daha əlverişlidir.Daha çox günəş istiliyi alır.Ən geniş yayılan təbii ehtiyatı 
torfdur,orta Litva yüksəkliyində yerləşir.Tikinti materialları yayılıb,dəniz sahilində 
kəhrəba var. 
     Əhalisi.Litva xalqı feodalizm dövründə böyük Litva knyazlığı yaratmışdır.İllər 
boyu Ruslarla vuruşmuşlar.1927-ci ildən sonar müstəqil olur,1939-cu ildə SSRİ 
tərəfindən işğal olunur,1991-ci ildən sonar müstəqillik əldə edir. 
     Hazırda ölkədə təbii artım çox aşağı səviyyədədir.Buradan çoxlu 
ruslar,beloruslar və başqa qeyri millətlər köçüb getmişlər.Əhalisinin 82%-ə 
qədərini litvalılar təşkil edir.Qeyri millətlərdən burada 
polyaklar,yəhudilər,ruslar,ukraynalılar və həmdə Krımdan gəlmiş türkdilli 
karaimlər yaşayır.İndizmi dininə qulluq edirlər.Milli m əsələni düzgün həll 
etdilər.Ölkədə vətəndaşlıq haqqında qəbul edilmiş “sıfır variantı” qanununa görə 
etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq burada məskunlaşmış bütün xalqlara 
vətəndaşlıq hüququ verildi.Çox zəngin tarixi abidələri var.Keçmişdə SSRİ 
məkanında “Trakay qəsri” yerləşir. 
     Əhalisinin 68%-indən çoxu şəhərlərdə yaşayır.Vilnyus(570 
min),Kannas,Klaypeda,Paneveja və b çoxsayda kiçik şəhərləri vardır.Paytaxtı 
ölkənin daxilində yerləşir.Burada 3 tip kənd məskənləri yaranıb:1)kənd,2)xutor və 
3)kənd qəsəbələri . Əhalisinin orta sıxlığı 57 nəfər km²-dir.Ən yüksək yaşayış 
şəraiti yaradılıb.Çoxlu ali və özəl məktəblər var.Baltik dil qrupuna aiddir,latviya 
dilinə yaxındır. 
    Təsərrüfatının t ərkibi v ə ərazi təşkili .Müstəqilliyin ilk vaxtlarında ölkə dərin 
böhran keçirib.Əsas səbəbi iqtisadi əlaqələrinin yaranması olmuşdur.Dərin 
islahatlar keçirilir,dövlət mülkiyyəti və torpaqları özəlləşdirilməsi işləri 
aparılır.Yüksək zəhmətkeşliyi v ə təcrübəsi olan əhali öz iqtisadiyyatını yenidən 
qurur.Dövlət tərəfindən köklü tədbirlər həyata keçirilir.Xarici banklar ölkənin 
iqtisadi inkişafında mühüm və fəal rol oynayır.Çoxlu xarici investorlar cəlb 
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olunubdur.AİZ-lər yaradılır.Qərbdən yeni texnologiya,Rusiyadan xammal və 
Litvadan əmək ehtiyatları prinsipi ölkə iqtisadiyyatına güclü təkan verir. 
     Yanacaq-energetika kompleksi- xaricdən gətiril ən neft-qaza,yerli torfa və su 
enerjisinə əsaslanır.Xaricdən aldığı neft əsasında Mejeyk yayda neft emalı zavodu 
fəaliyyət göstərir.Onun ərazisində fəaliyyət göstərən neft terminalı Rusiya neftini 
ixrac edir.Lakin son illər Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi onun neft emalı 
müəssisəsini çətin vəziyyətə salıb.Onun zavodları yalnız Rusiyadan alınan neft 
markalarına hesablanıbdır.Litvada “İqnalin” AES-i DRES,SES-lər fəaliyyət 
göstərirlər.Özünü tam təmin edir. 
     Maşınqayırma aparıcı yer tutur.Az metal tutumlu sahələri 
cihazqayırma,dəzgahqayırma,hesablayıcı maşınlar,məişət texnikası,televizor və s 
inkiçaf etdirilib.İri şəhərlərdə yerləşir.Yeni mikroavtobuslar işə salınıbdı. 
     Kimya və neft-kimya sənaye xaricdən gətiril ən xammala əsaslanır.Əsas yeri 
mineral gübrələr,süni liflər və məişət kimyası tutur.Qedaynyay fosfor,İonavada 
azot gübrələri,Kannırda süni liflər istehsal olunur.Ağac emalı sənayesi köhnə 
sahələrdəndi.Əsasən ofis mebel dəstləri istehsal edir.Coğrafiyası genişdi. 
     Yüngül sənaye –ölkə sənayesində öz strukturunu saxlayıb.Toxuculuq və 
tikiş,gön-dəri sənayesi güclü inkişaf edib.Bu sahənin ən iri müəssisələri Panevejis 
və Vilniyada yerli kətan parça istehsalı üstünlük təşkil edir.ASK-də ölkənin torpaq 
fondunun 61%i k/t yararlı torpaqlar tutur. 
 
 
                    Mühazir əçi:Həsənov Tapdiq 
                    Tərtibçi:Musayeva Günay 
  
 
 

MÜHAZ İRƏ 
LATV İYA 

 
Sahəsi 63,7 min km²-dir.əhalisi 2,4 mln əhalisi var.Paytaxtı Riqadır.Dövlət 
quruluşu Respublikadır.Başçısı prezident,qaunverici orqanı –Seymdir.Yüksək 
demokratik dəyəri olan ölkədir.İnzibati cəhətdən rayonlara bölünür.Coğrafi 
mövqeyi əlverişlidir,Baltik dənizi və Riqa körfəzi suları ilə əhatələnir.Körfəz qışda 
donur.Klayneda və Ventpilsdə gəmiçilik mövsümü il boyu davam edir.Dənizsahili 
mövqe tutması əlaqələrin inkişafına müsbət təsir göstərir.Tranzit daşınmalarda 
iştirak edir.Quruda Estoniya,Litva,Belarusiya və Rusiya ilə sərhəddir.Ərazisi təpəli 
düzənliklərdən ibarətdir.Buzlaşmadan sonra yaranan relyef əsas yer tutur.Çoxlu 
golləri var.Çoxlu yaöınti alır,iqlim şəraiti k/t üçün əlverişlidir.Valun daşlardan 
təmizləmə işləri aparılır. 
     Əsas təbii sərvətləri torf,müxtəlif tikinti materialları və su 
ehtiyatlarıdır.Rekreasiya ehtiyatları çox əhəmiyyətlidir.Dəniz sahilinin narın 
qumları burada çox böyük kurort turizm kompleksinin yaranmasına səbəb 
olmuşdur.1991-ci ildə Rusiya tərkibindən çıxıb müstəqil dövlət yaratdı,1940-cı 
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ildə yenidən zorla SSRİ-nin tərkibinə qatıldı.1991-ci ildən müstəqil oldu,AB-nın 
və NATO-nun üzvüdür. 
     Əhalisi 2,4 mln nəfərdir,təbii artım yoxdur.Latışlar əhalinin 56%,ruslar 32% və 
qalanı belaruslar,ukraynalılar,polyaklar təşkil edir.Riqada ruslar 42%,latışlar 39% 
təşkil edir.Son illər ruslarla bağlı ziddiyətlər baş verir.Burada çoxlu rus zabitləri 
məskunlaşıblar.Rus veteranlarına heç bir güzəşt edilmir.Burada edənlər gələn lərə 
nisbətən çoxluq təşkil edir.Orta sıxlıq 1 km²-də 38 nəfərdir.Əhalinin 70%-ə qədəri 
şəhərlərdə yaşayır.Şəhərlərdə yüksək təmərküzləşmə müşahidə olunurdu.Riqada 
700 min nəfərə qədər əhali yaşayır.Əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. 
  Təsərrüfatın strukturu v ə ərazi təşkili .Müstəqil olduqdan sonra müəyyən 
çətinlikl ər yarandı,xammal xaricdən alınırdı və hazır məhsul satırdı.Bu vaxt 
əlaqələr kəsildi və iri zavodların çoxu bağlandı.XX əsrin sonuna yaxın ölkə 
iqtisadiyyatı inkişaf etməyə başlayır.Geniş islahatlar həyata keçirilir.Xarici kapital 
cəlb olunur.Sənaye və tikinti,k/t inkişaf etdirilir.Emaledici sənaye əsas yer tutur. 
 Yanacaq-energetika kompleksi yerli torfa və kənardan alınan neft və qaza 
əsaslanır.Danqava çayı üzərində SES-lər 
Plyavinsk,Koqumdur.Ölkənin elektrik enerjisinin 70%ə qədərini SESlər 
verir.Sənayesində əsas yeri ağac emalı,mebel,toxuculuq,maşınqayırma 
tutur.Burada mikroavtobus,tramvaylar,elektrik qatarı və s inkişaf edib.İri mərkəzli 
Riqa.Yevqava və Dnuqavpili və başqa kimya sənayesi,yüngül,yeyinti,mebel 
sənayesi güclü inkişaf edib.Toxuculuq,xüsusi kətan parça istehsalı xüsusi yer 
tutur.İri mərkəzi Dauqavipilsdir.Burada süni liflər də istehsal olunur. 
 ASK bütün mərhələləri il ə inkişaf etdirilmişdir.Heyvandarlıq üstünlüktəşkil 
edir,bitkiçilik sahələri heyvandarlığa yem istehsal edir.Südlük heyvandarlıq inkişaf 
etdirilib.Dərin özəlləşdirilmə aparılıb,iri heyvandarlıq formalarının ləğv edilməsi 
mal-qaranın sayını azaltdı.Taxılçılıq,kətançılıq,şəkər çuğunduru sahələri inkişaf 
etdirilib.Əsas bitkiçilik rayonları Zemqal ovalığı,Kurzem və Latqaliyadır. 
    Turizm v ə rekreasiya-Latviyanın çox mühüm sahələrindəndir.Qərb 
ölkələrindən gələn turistlər çoxluq təşkil edir.Viza rejimi burada Rusiyadan turist 
gəlişini kəskin azaldıb.Ən mərkəz Yurmaladır.Ruslar gəlmədiyinə görə ildə 350-
400 mln dollar ziyana düşür. 
  Nəqliyyatı  yaxşı inkişaf edib.İri liman kompleksinə malikdir.Ölkənin liman 
kompleksini dəmir yolu və boru kəməri birləşdirir.Xarici ticarəti inkişaf 
edib.Cənubu taxılçılıq,Latqaliyada kətançılıq,Zenqaliyada Şəkər çuğunduru 
rayonları ayrılır.Azərbaycanla münasibəti yaxşıdır.İxracatı ağac 
emalı,mebel,parça,ərzaq məhsulları,nəqliyyat vasitələri və maşınqayırma 
məhsulları tutur.Əsas ticarəti iqtisadi tərəfdaşlarına-Rusiya,Almaniya,Avropa 
İttifaqı və MDB ölkələri və Estoniya ,Litvadır. 
 Kimya sənayesi mineral gübrələr,süni liflər,məişət kimyası məhsulları ilə təmsil 
olunmuşdur.Ağac emalı  yüngül sənaye sahələri inkişaf edib. 
   ASK.Ərazisinin yarıdan çoxu k/t-da istifadə olunur.Yararlı torpaqların 3/2 
hissəsi əkin yerləridir.Qalanı biçənək və otlaqlardır.Yem bazasının bol olması 
intensiv heyvandarlığın inkişafına şərait yaradır.Mal-qara və quşların sayı 
azalıb,bazarları məhduddur.Avropaya k/t məhsulları ixracı 
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zəifl əyib.Bitkiçilik,taxılçılq,tərəvəzçilik inkişaf edib.Torpaqlar özəlləşdirilib.Güclü 
yeyinti sənayesi yaradılıb,bekon donuzçuluğu və s. 
  Nəqliyyat  kompleksi güclü inkişaf edibdir.Dəniz limanı Klaypeda beynəlxalq 
əhəmiyyət kəsb edir.Burada neft terminalı da fəaliyyət göstərir.Sıx dəmir və 
avtomobil yolları var.Nemn çayı və göllərində gəmiçilik inki şaf edib.Xarici ticarəti 
ən çox Almaniya,Rusiya,Latviya,Belarus,Danimarka və MDB və digər ölkələri il ə 
aparılır.Azərbaycanla da ticarət əlaqələri var 
 
                                                       Mühazirəçi:Həsənov Tapdıq 
                                                       Tərtibçi:Musayeva Günay 
 

Mühazir ə 
MDB-yə daxil olmayan yaxın xarici ölkələr 

 
Buraya Baltikyanı-Estoniya,Latviya və Litva Respublikaları daxildir. 
Estoniya-sahəsi 45,1 min km²,əhalisi 1,5 mln nəfərdir.Müstəqil dövlət 
olub,prezident 5 ilə seçilir,qanunverici orqan parlamentdir.12-yə qədər siyasi 
partiyası var və hamısı da parlament seçkilərində iştirak edirlər.İnzibati baxımdan 
16 qəzaya və 6 respublika tabeli şəhərə bölünür. 
   Coğrafi mövqeyi-əlverişlidir.Ona 4500-ə qədər ada məxsusdur.Ən iriləri Xyuma 
və Saremdir.Sahilləri dayazdır.Əlverişli buxtası Tallindir.Fin körfəzi 1,5 ay 
donur.Buzqıran gəmilərdən istifadə olunur.Rusiya ilə mübahisəli əraziləri var. 
   Relyefi düzəndir.Buzlaşmanın təsir tirələri uzanır xüsusilə sahil boyu.Dəniz 
iqlimidir.Fəsillər yavaş-yavaş bir-birini əvəz edir.Çoxlu yağıntı alır.Şaxəli çay 
şəbəkəsi əmələ gəlibdir.Ən iri Çaylar Narva,Pyarnc,Emayqn(Çud gölünə 
tökülür).Çayların təsərrüfat əhəmiyyəti boyunca Narvanın hidroenerji ehtiyatları 
var.Gölləri buzlaq gölləridir.Ən böyüyü Çud gölüdür.Podzol meşə torpaqlar 
yayılıb.Meşə ölkə ərazisinin yarıya qədərini tutur.Çəmənlər əhəmiyyətli rol 
oynayır.Çoxlu yasaqlıqlar və qoruqlar vardır. Burada 4 milli park fəaliyyət 
göstərib.Laxema,Karulas və b. 
   Təbii ehtiyatlarla  kasıbdır.Yanar şist Kartle-Yarva Ravere . 
  Əhalisi.Estoniyada 1462,1 min nəfər əhali yaşayır.Fasiləsiz azalmalar gedir.1998-
ci ildə hər 1000 nəfər doğulanlar 8,5,ölənlər 13,6 nəfər,təbii artım-5,1.Milli tərkibi 
müxtəlifdir.Estonlar-65%,ruslar-30%,digər xalqlar 5%.Çoxu köçüb gedirlər.Ən 
çox ölkənin şimal-şərqində yaşayırlar.Şəhər əhalisi 73% təşkil edir.Ən böyük 
şəhəri Ölkənin paytaxtı Tallindir(415,3min nəfər).Sonra Tartu,Narva,Kaxtla-
Yarve.Kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti xutorlarda yaşayırlar.Əhalinin ən sıx yeri 
Fin körfəzi sahilləri və Tartuna ətrafındadır.Əhalinin təhsil səviyyəsi çox 
yüksəkdir.Estoniyada köklü özəlləşdirilmə aparılıb. 
     Təsərrüfat strukturu .Keçmiş SSRİ və Şərqi Avropa ölkələri arasında ən 
səmərəli ösəlləşdirmə aparılır.Ölkə ÜDM tərkibində sənaye 19,4%,k/t 4,4%,tikinti 
5%,nəqliyyat10,4%,ticarət 15,7%,maliyyə ortaqlığı 15,8%. 
                          Mühazir əçi:Həsənov Tapdıq 
                          Tərtibçi:Musayeva Günay 
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinin  (MDB) v ə Baltikyanı ölkələrin  coğrafi mövqeyi, 

tərkibi müasir geosiyasi şəraiti v ə daxil olan ölkələr qrupu. 

 

  MDB və Baltikyanı ölkələrin iqtisadi coğrafiyası–postsovet məkanı 

ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası və daxili regionlarını öyrənir. 

 MDB-nin öyr ənilməsi səbəbləri aşağıdakılardır: 

1. Bu siyasi-coğrafi məkan heç bir digər fənn tərəfindən öyrənilmir 

2. Azərbaycan bu məkana daxildir, çoxlu azərbaycanlı bu məkanda işləyir 

3. Bu məkanda ən çox türk dövlətləri və qurumları yerləşir 

4. Uzun illər bir yerdə siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə əlaqələr yaranmışdır 

5. Vahid nəqliyyat, neft-qaz kəmərləri il ə indi də bu ölkələri əlaqələndirir. 

6. Azərbaycanın k/t məhsullarının əsas satış bazarı sayılır 

Kursun məqsədi Azərbaycanın uzun əsrlərdən bəri tərkibində olduğu Rusiya və 

keçmiş SSRİ-nin siyasi və iqtisadi  məkanın dağılması və hazırda yenidən  MDB-də 

birləşməsinin səbəblərini, daxil olan ölkələr qrupunun iqtisadi və sosial coğrafiyası ilə 

tanış etməkdir. Azərbaycan MDB-də  iqtisadi və siyasi cəhətdən önəmli yer tutur və 

daxil olan ölkələrlə geniş iqtisadi əlaqələr saxlayır. Belə əlqaələr hələ Çar Rusiyası 

dövründən  yaranmışdır. XVII-XIX əarlərdə Rusiya öz ətraflarında boş olan 

torpaqların və zəif ölkələrin olmasından istifadə edərək özünün sərhədlərini şimala, 

qərbə, şərqə və cənuba genişləndirirdi və Rusiya imperiyası yarandı. Sonralar isə onun 

yerində SSRİ kimi nəhəng dövlət yarandı və sosializm prinsiplərinə uyğun olaraq 

xalqların öz müqqəddaratını təyin etməsi əsasında müttəfiq muxtar respublikalar və 

digər milli qurumlar yarandı. Məhz həmin prinsiplər əsasında yaranmış Azərbaycanın 

Respublikasının bu gün müstəqil dövlət  olmasına perspektivlər yarandı. Belə ki, 90-cı 

ill ərdəki daxili iqtisadi çətinlikl ər, ölkədə yenidən qurma işlərinin aparılmaması, etnik 

zidiyyətlərin dərinləşməsi SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin dağılmasına səbəb oldu. 

1991-ci il dekabırında Rusiya özünü SSRİ-nin varisi elan etdi. Onun yerində 3 slavyan 

respublikası Rusiya, Ukrayna və Belarus birləşərək Müstəqil Dövlətlər Birliyini 

(MDB-ni ) yaratdılar və sonralar buraya Baltikyanı ölkələr müstəsina olmaqla yerdə 

qalan respublikalar birləşdilər, o cümlədən ən sonuncusu Azərbaycan oldu. Bu hadisə 
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19 sentyabr 1995-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın daxil olmaqda məqsədi Rusiyanın 

təsiri azaltmaq, ticarət və insan əlaqələri genişləndirmək olmuşdur. Beləlikl ə, hazırda 

MDB-yə: RF, Ukrayna, Belarusiya, Moldova, Azərbaycan. Ermənistan, Qazaxıstan, 

Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan və Tacıkıstan respublikaları daxildir. Baltikyanı 

ölkələr- Estoniya, Latviya və Litva; eyni zamanda Gürcüstan (2008-ci ildə cıxıb, lakin 

yenidən qayıtmaq istəyir) MDB-yə daxil olmasalar da sıx əlaqəda olduqlarına görə biz 

həmin ölkələri də öyrənirik. SSRİ dağıldıqdan və MDB yarandıqdan sonra bütün 

postsovet məkanında geosiyasi dəyişiklikl ər baş verdi. Ayrı-ayrı ölkələrdə fərdi 

xarakter daşıyan islahatlar keçirildi, xüsusilə aqrar sahədə. Hazırda bu ölkələrdə 

islahatların səviyyəsi, məqsədi və s. biri-birindən fərqlənir.  

  MDB-Avrasiyanın mərkəzi və şimal-şərqini   əhatə edir, qərbdən şərqə və 

şimaldan –cənuba böyük məsafə də uzanır. Şimalında Şimal Buzlu, şərqində Sakit və 

qərbində Atlantik okeanı suları ilə yuyulur.  

  Sahəsinin böyüklüyünə görə (22 mln km2 –dan çox) dünyanın bir çox iri 

regionlarını qabaqlayır. Əhalisi 270.2 mln nəfərdir (1/2010). Lakin SSRİ dağıldıqdan 

sonra burada münaqişə ocaqları yarandı ki, onların fəsadları bizə də dəydi. Belə ki, 

Ermənistanın və yardım göstərən daxili və xarici qüvvələrin köməkliyi il ə Dağlıq 

Qarabağ  Vilayəti və onun ətrafında yerləşən 7 rayon- Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, 

Zəngilan Cəbrayıl tam, Ağdam və Füzuli qismən işğal olundu. Hazırda Azərbaycanın 

11min km2 (20% ərazilər) Erməni işğalı altındadır. Bundan başqa MDB-nin Gürcüstan 

Respublikasından Cənubi Ostetiyaya Muxtar Vilayət və Abxaziya Muxtar Respublika 

çıxdılar. 2008-ci ilin avqustunda Cənubi Osetiyaya hücum etməsini bəhanə gətirən 

Rusiya Gürcüstana qarşı hərbi əməliyyata başladı, həm də həmin seperatçı bölgələrin 

müstəqilliyini tanıdı. Digər münaqişə zonası Moldovanın Dnestiryamı Respublikasıdır.  

Coğrafi yerləşməsinə, iqtisadi inkişafına görə MDB-ni bir neçə ölkələr qrupuna 

ayırmaq olar. 

1) Avrasiyadan şimalda böyük ərazi tutan Rusiya Federasiyası. Onun 5 mln km2 

Avropa hissəsində 12 mln km2  şərqində yerləşir: 
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2) Şimali-Qərb qrupu ölkələri-MDB-yə daxil olmayan Estoniya, Latviya və Litva 

daxildirlər. Bu ölkələr MDB ilə sıx  iqtisadi əlaqələr saxlayırlar. Hazırda Aİ və NATO-

ya daxildirlər (Şimali Atlantika təşkilatı)  

3) Qərb qrupu ölkələri-Moldaviya, Ukrayna, Belarus: 

4) Cənub qupu ölkələri və ya Cənubi Qafqaz ölkələri- Azərbaycan, Gürcüstan  və 

Ermənistan: 

5) Orta Asiya -Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan 

Respublikaları: 

Əlbəttə göstərilən ölkələr  inkişaf səviyyələrinə görə, biri-birilərindən 

fərqlənirlər. Elə bu əlamətlər nəzərə alınaraq onlar aşağıdakı dərəcələrə bölünürlər: 

 Birinci d ərəcəli  ölkələrə Rusiya, Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan və Ukrayna 

daxildir.  

  İkinci dərəcəli  ölkələrə-Ermənistan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Moldova və 

Türkmənistan daxildir. ÜDM bütün dünyada ölkələrin inkişaf səviyyəsinin əsas 

göstəricisi sayılır. (Dünyanın 5 ölkəsində- Lüksemburq, Norveç, İsveçrə, Hollandiya 

və İsvəç adambaşına ÜDM həcmi 59.3-38.6 min $ arasındadır) MDB və ona yaxın 

qonşu olan ölkələrdə adambaşına ÜDM həcmi dollarla aşağıdakı kimi olmuşdur. 

(2009-cu ilin məlumatları)- RF- 18.3 MİN $, Belarus- 12.7min $, Qazaxıstan -10.3 

min $, Azərbaycan- 9.0 min $, Türkmənistan-7.0 min $, Gürcüstan 4.7 min $, 

Özbəkistan -2.9 min $, Qırğızıstan -2.2 min $, Tacikistan -2.0 min $, Ukrayna -6.2 min 

$, Moldova -3.0 min $, MDB qonşu ölkələr Estoniyada 18.9 min $, Latviyada 16.5 

min $, Litvada 16.8 min $ təşkil edir. 

  Gürcüstan NATO-ya daxil olmaq istəyirdi, lakin hakimiyyət bu böyük 

ziddiyyətə səbəb olmuşdur. 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi baş verdi. Onun 

əsas səbəbi Gürcüstan Cənubi Osetiya MV və Abxaziya MR-da Rusiyanın köməkliyi 

ilə separatçı qurumların yaradılması olmuşdur. Hazırda hər iki qurum Rusiyanın təsiri 

altındadır. 2008ci ildə bu səbəbdən də Gürcüstan MDB-nin tərkibindən çıxmışdır. 

Lakin buna baxmayaraq Gürcüstanla Rusiya arasında insani gediş-gəliş viza ilə həyata 

keçirilir və şərab məhsullarını Rusiya “brendi” məhsulu kimi tanıyır, eyni zamanda 

alqı-satqı həyata keçirilir.  
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  Tədricən MDB ölkələrində  islahatlar keçirilir. Ölkələrarası pozulmuş əlaqələr 

bərpa olunur. Son illər inteqrasiya prosesi güclənir. Bunu hər bir ölkənin MDB-də 

xarici ticarətinin xüsusi çəkisinin artması aydın göstərir. MDBdə azad ticarət birliyi 

yaradılması ideyası irəli sürülüb. İlk növbədə vahid gömrük sistemi yaradılması 

nəzərdə tutulur. 

   2006-20010-ci illərdə Azərbaycanın MDB ilə olan idxalının 39%-dən çox 

azalaraq 31.1%-ə, ixracatının ki isə 10%-dən 9%-ə azalmışdır.  

  MDB daxilində müxtəlif iqtisadi və siyasi birlikl ər  yaradılmışdır. Artıq çoxdan  

Rusiya ilə Belarus birləşmək istəyir.  Rusiya, Qazaxıstan və Belarus arasında vahid 

gömrük sərhədləri yaradılmışdır.  

  Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova birləşərək GUAM iqtisadi 

Əməkdaşlıq Birliyi yaratmışlar. Hazırda bu birlik zəif f əaliyyət göstərir. 

 Ermənistan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan 

(sonradan Özbəkistan bu təşkilatdanşıxıb) Orta Asiya ölkələri hərbi Təhlükəsizlik 

Şurası (ODKA) təşkil etmişlər. Rusiya və Orta  Asiya ölkələri Çinlə birgə Şanxay 

əməkdaşlıq təşkilatı  yaratmışlar. 2011-ci ildə Rusiya, Belarus və Qazaxıstan 

“Avrasiya İttifaqı” nın yaradılması haqqında müqavilə bağlayıblar. Bu ittifaq ölkələri 

iqtisadiyyat, siyasi, sosial və s. sahələrini əlaqələndirən konfederasiya 

adlandırılacaqdır. Onların parlameti, maliyyə, iqtisadi və s. üzrə iri idarə bölmələri 

yaradılacaqdır. Həmin təşkilata Tacikistan və Qırğızıstan dövlətləri daxil olmaq 

istəyirlər. Özbəkistan oraya daxil olmaq  istəmir. Lakin  Türkmənistan yəqin ki, 

razılığını verəcəkdir. O ki, qaldı Azərbaycana, o buraya hələ daxil olmayıb. 

Ermənistan, Ukrayna və Moldova da daxil olmayıblar. Azərbaycan görəs ki, bu 

konfederasiyaya onun torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan respublikası üzv olub, o 

zaman imtina edə bilər. 

  Əgər biz keçmişə nəzər salsaq görərik ki, SSRİ məkanı dağılsa da həmin ərazidə 

yaranmış iqtisadi, mədəni və mənəvi əlaqələr qalmaqda davam edir. Çoxlu 

azərbaycanlılar Rusiya və MDB-nin digər ölkələrində yaşayır, işləyir və vətənində 

olan ailələrinə yardım göstərirlər. Hesablamalara görə azərbaycanlılar öz ölkələrindəki 

ailələrinə ildə 3 mlrd dol. qədər pul vəsaiti köçürürlər.  
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 MDB məkanında bir çox zidiyyətlər vardır ki, onlarda bu ölkələrin daha geniş 

inteqrasiyasına maneçilik törədir: 

1) Köhnəliyin hələlik insanların psixologiyasında, işə münasibətində və dövlət 

idarəsində davam etməsi; 

2) İslahatların yarımçıq həyata keçirilməsi, təcrübənin azlığı; 

3) Demoqrafik dəyərlərin əksər ölkələrdə zəif inki şaf etməsi və insanlar buna hazır 

olmaması və demokratiyanı hər şey etmək olar qaydalarına çevirilməsidir. Hələlik bu 

ölkələrin əksəriyyətində demoqrafik seçkilər tam aparılmayıbdır;  

4) Rusiyanın özündə demokratik dəyərlərin zəif inkşaf etməsi və ondan digər dövlətlərə 

olan müsbət təsirin hiss olunması. Başlıcası bu ölkənin əvvəlki imperiya iddiasından əl 

çəkməməsidir. Bunu 2008-ci il avqust ayında Gürcüstana etdiyi hücumlar da aydın 

göstərirdi;  

5) İqtisadi əlaqələrin siyasətlə bağlılığı; 

6) Əksər ölkələrdə bir-birini itələyən xammal yönümlü sahələrin üstünlük təşkil 

etmişdir.  

Azərbaycan MDB məkanında önəmli iqtisadi və geosiyasi yer tutur. Azərbaycanın 

MDB məkanında iştirakı fəal xarakter daşıyır.  O, özünü əlverişli və strateji 

əhəmiyyətli  coğrafi mövqeyindən istifadə edərək həm Avropa, həm də İran və həm də 

Rusiya arasında balanslaşdırılmış, çoxqütblü siyasət yürüdür və bütün əlaqələrdə 

iqtisadiyyatın inkişafına önəm verir. Onun sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə MDB-də 

xüsusi çəkisi 2006-cı ildə aşağıdakı kimi olmuşdur (%-lə). 

 Ərazisi Əhalisi ÜDM Səna- 

ye məh. 

K/t İnvestisiya 

qoyuluşu 

Pərakən

də 

ticarət 

Pullu 

xidmət- 

lər 

Xarici 

ticarət 

dövriyyə

si 

Azərbaycan 0,39 3 1,6 2,1 

 

1,9 2,9 1,5 1,4 1,8 

Ermənistan 0,14 1,1 0,5 0,2 

 

1,2 0,6 0,5 0,7 0,5 

Geri qalır 

dəfə 

2,8 2,7 3,2 10,5 1,6 4,8 3,0 2,0 3,6 
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Azərbaycan MDB ərazisinin 0,39%-ni tutduğu halda, bütün makroiqtisadi göstəriciləri 

vahiddən yüksəkdir. MDB ölkələri arasında 5-ci yeri tutur (Rusiya, Ukrayna, 

Qazaxıstan və Belarusdan sonra). 

 Ermənistanı isə  dəfələrlə qabaqlayır. Bütün MDB ölkələrində xarici ticarət 

dövriyyəsi ölkələr arası ticarət  dövriyyəsindən çoxdur.  

 Bir sıra MDB ölkələrindən cənubda yerləşən və ərazisində cənub bitkiləri yetişdirən 

Azərbaycan k/t məhsullarının satışında həmin ölkələr əsas tərəfkeş rolunu oynayır.  
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RF iqtisadi coğrafi mövqeyi və təbii ehtiyatları 
 

RF dünyanın ən böyük ərazisi olan ölkəsidir, Azərbaycanln şimal qonşusudur 

və cənub nöqtəsi Bazardüzü (sərhədd 390 km). Rusiya Federasiyasının  sahəsi 17 

mln. km2, əhalisi 142,2 mln (2010-cu il) nəfərdir. Sayına görə dünyada 7-ci yeri 

tutur (Çin, Hindistan, ABŞ, İndoneziya, Brazilya, Pakistan). 

RF federativ dövlətdir. 83 subyekti vardır. Parlamenti 2 palatalıdır. Duma və 

nümayəndələr palatası. Parlamenti partisa sistemi ilə seçilir. Onun 21 respublikası, 

9diyarı (Perm yenidir), 4 milli mahalı, 46 vilayəti, 2 iri federativ şəhəri vardır 

(hansılardır?). 

Son illər mərkəzdənqaçmanın qarşısını almaq üçün 7 federal dairə-Mərkəz, 

Şimal-Qərb, Cənub, Volqayanı, Uralı, Sibir, Uzaq Şərq və 2 federal şəhər-Moskva 

və Sankt-Peterburq. 

ÜDM həcminə görə dünyada15-ci yeri tutur, xarici ticarətin həcminə görə  20-

ci yeri, MDB-nin yaradıcısıdır. Onun ən böyük  təsir dairəsi məhz MDB 

məkanıdır.  

Bu ölkələri öz ətrafında birləşdirir. Müxtəlif birlikl ər yaradıb. Azərbaycanla 

əlaqələri yaxşı səviyyədədir. MDB-nin ÜDM 77% ni, sənaye məhsullarının 70%-i,  

k/t 53% verir. Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatının özvüdür. 

 Avrasiyanın şimalı-şərqind ə yerləşir . İCM hər yerdə eyni dərəcədə 

əlverişli  deyildir. Avropa hissəsinin və uzaq şərqinin  cənubu əlverişlidir. Qərbdən 

şərqə 9 min, şimaldan cənuba 4 min km uzanır. Ən cənub nöqtəsi Bazardüzüdür.  

Ərazisinin böyüklüyü onun mənimsənilməsinə çoxlu kapital tələb edir, 

nəqliyyatın inkişafına böyük ehtiyac yaradır. Təbii sərvətlərlə çox zəngindir. RF ən 

uzun quru və dəniz sərhədlərinə malikdir. Qərbdə, şərqdə və cənubda bir çox 

ölkələrlə həmsərhəddir. Şimal-şərqdən isə ABŞ-ın Alyaska şm. ilə qonşudur. 

Hazırda Arktikanın bölüşdürülməsi uğrunda ABŞ, Kanada və Norveçlə rəqabət 

aparır. 

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



 2 

Son illər geosiyasi mövqeyi zəifl əmişdir. ABŞ-ın və NATO-nun təsirinin 

genişləndirilməsi, Yaponiya və Çinin güclənməsi, cənubda islam ölkələrinin onun 

mövqeyinə güclü təsir göstərir. Yenə də qonşularla və Avropa ölkələri il ə dərin 

ziddiyyətləri qalmaqdadır. 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstana hücum etməsi, ona 

daxil olan Abxazya MR və cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıması bu 

ölkənin geosiyasi mövqeyinə mənfi təsir göstərir.  

Hərbi potensialı güclüdür, (2-ci yer) Ermənistanı silahlandırır və onun 

ərazisində hərbi baza saxlayır. Qırğızıstan və Tacikistanda da hərbi bazalar vardır. 

Təbii şəraiti və ehtiyatları. Sərt iqlim şəraiti olan ərazilər geniş yer tutur. 

Daim donuşluq xüsusilə şərqində çox böyük sahəni əhatə edir və ekstermal şərait 

yaradır. Dağlıq ərazilər onun kənarlarında yerləşir Qərb hissəsi əhalinin 

məskunlaşması, k/t-nın inkişafı üçün əlverişlidir. Şimaldan cənuba doğru 

yağıntının miqdarı azalır, istilik isə artır. Geniş ərazisi k/t inkişafı üçün o qədər də 

əlverişli deyilir.  

Təbii ehtiyatlarla çox zəngindir, xüsusilə meşə, kömür, neft-qaz, filiz, qızıl, 

almaz və s. Bu ehtiyatlar ölkə ərazisində  qeyri bərabər paylanıb. Onun şərq 

rayonları Qərb rayonlarına nisbətən təbii sərvətlərlə çox zəngindir. Kömür, neft-

qaz ehtiyatları, filiz sərvətlərinin iri yataqları vardır. (Hansılardı, xəritə üzrə 

öyrənin). Ural da daxil olmaqla Qərb rayonlarının, xüsusilə Mərkəz və 

Volqaboyunun, Şərqində isə iri kömür hasilatı rayonlarında ekoloji vəziyyət 

ağırdır. 

Meşə, su, balıq, xəzdərili heyvanlar ilə zəngindir. Hidroenerji ehtiyatları onun 

şərq rayonlarda daha geniş yayılmışdır.RF yanacaq, filiz, qiymətli metallar, kimya, 

duzlar zəngindir.  RF-nin təbii ehtiyatları çox zəif  mənimsənilmişdir, sadəcə 

olaraq onları istifadəyə cəlb etmək üçün məaliyyə imkanları çatmır.  

Gələcəkdə RF təbii sərvətləri bütün dünya üçün böyük əhmiyyət kəsb edə 

bilər. Elə indinin özündə Avropanı qazla təmin etməkdə hökümran rol oynayır.  

RF təbii  şəraitində, ixtisaslaşmasında və s. olan fərqlərə görə 11 iqtisadi 

rayona ayrılır. Mərkəz, Mərkəzi Qaratorpaq, Şimal-Qərb, Şimal, Volqa-Vyatka, 

Volqaboyu, Şimali Qafqaz, Ural, Qərbi Sibir, Şərqi Sibir və Uzaq Şərq.  
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  RF-nin əhali coğrafiyası – Rusiya əhalisi qocalır. Belə ki, orta yaş kişilərdə 

60, qadınlarda 72-dir. 2012-ci ilin əvvəlinə  RF əhalisi 143.0 mln. təşkil etmişdir. 

Dünya əhalisinin 3%-ə qədərini MDB-nin əhalisinin 51%-i əhatə edir.  

Təbii artım yox dərəcəsindədir. 2006-cı ildə onun  əhalisi 533 min nəfər 

azalmış, 2006-cı ildə miqrasiya hesabına onun əhalisi 678 min nəfər artmışdır, 

2011-ci ildə cəmi 129 min  nəfər artmışdır. Əhalinin təbii atrımı ölkə üzrə qeyri-

bərabərdir. Ən az artım Rusiyanın Mərkəz, şimal-şərq vilayətlərində və  

şəhərlərində, ən çox artım isə şimali Qafqazın və Volqaboyunun milli 

respublikalarında müşahidə olunmuşdur.  

Əhalinin demoqrafik vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dövlət müxtəlif 

tədbirlər həyata keçirir.  

Əmək ehtiyatları çatmır və buraya kənar respublikalardan kütləvi miqrasiya 

edir. Əhali əsasən Orta Asiya dövlətləri, Qafqaz ölkələrindən  gəlir, o cümlədən 

Azərbaycandan gəlir. Təxmini hesablamalara görə onların sayı 1,5-2 mln. nəfərə 

çatır, çoxu orada  daimi qeydiyyata düşür. Əhalinin 60%-i əmək qabiliyyətlidir. 

Son illər işsizlər qrupu yaranmışdır. 

Əhalinin təbii atrımı yüksək olan yerlərdə işsizlik çox (Şm. Qafqaz, 

Volqaboyu) aşağı olan rayonlarda isə aşağı səviyyədədir. Şimali Qafqazda etnik 

ziddiyyətlərin elə bir səbəbi də işsizlik problemidir. Dağ mədən rayonlarında 

işsizlik aşağıdır. Ölkə əhalisi hazırda ən çox sənaye, sosial-xidmət və ticarətlə 

məşğul olur. K/t məşğul olan əhalinin kəskin sürətdə azalıbdır. Bir sıra sənaye 

müəssisələri fəaliyyətini dayandrıb (Novqorodda “Volqa” avtomobil zavodu). 

Məskunlaşma. Ölkədə əhali seyrəkdir, 1km2 8,3 nəfər əhali düşür. Avropa 

hissəsində orta sıxlıq 27 nəfər/km2, Asiya hissəsində isə cəmi 2 nəfər/km2-dir. Ən 

sıx məskunlaşan ərazi Mərkəzi Rusiya, Moskva vilayətidir. Əhalinin 80%-i ölkənin 

Qərb, 20% Şərq zonasında yerləşir. Onun qərb sərhədlərindən  başlayaraq 

Vladivostoka qədər dəmir yolu boyu nisbətən sıx məskunlaşan Baş Məskunlaşma 

zolağı yerləşir. Ondan şimala və cənuba əhali seyrəkləşir.  

Urbanizasiya prosesi burada yüksəkdir, bu həm də təbii şəraitlə bağlıdır. 

Əhalisinin 73% şəhərlərdə yaşayır. Qərb hissəsində iri şəhərlər daha çoxdur. İri 
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aqlomerasiyalardan Moskva (ölkə paytaxtı), Sankt-Peterburq, Nijni-Novqorod, 

Novosibirsk, Kazan və b. göstərmək olar. RF-da 13 milyonçu şəhər – Moskva, 

Sankt-Peterburq, Nijnıy Novqorod, Novosibirsk, Yekaterinburq, Samara, 

Çelyabinsk, Omsk, Perm, Kazan, Uta, Rostov, Volqoqrad və s. Üç şəhərin – 

Krasnoyarsk, Saratov, Vorenej əhalisi 1 milyona yaxınlaşır. Moskva ətrafında 

qədim şəhərlər çoxdur. Turist marşrutu ətrafında birləşən bu şəhərlər “Qızıl dairə” 

adlanır (Moskva – Vladimir – Suzdal – Yaroslav – Moskva). Mərkəz, Ural və 

Sibirdə şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir. Səbəbi: Moskva və Uralın 

köhndən sənaye rayonu olmaları, Sibirdə yeni şəhərlərin yaranması, k/t inkişafına 

əlverişli şəraitin olmamasıdır.  

Çoxmillətli respublikadır, əhalisinin 86% ruslar, ukraynalılar və beloruslar 

(slavyan qrupu) təşkil edir. İkinci yerdə altay ailəsinə  məxsus olan xalqlar 

(tatarlar, başqırlar, altaylar, tuvalılar, yaqutlar və b. ) durur. Xalqlar 3 böyük qrupa 

bölünür – slavyanlar; türkdilli xalqlar; və azsaylı xalqlar və etnoslar. Ona görə də 

RF federativ respublika adlanır. (Əsas xalqların arealları?) 

Əhalinin miqrasiyası – Təbii artımın aşağı düşməsi ilə bağlı azalan əhalisinin 

yerini miqrantlar doldurur. SSRİ dağıldıqdan sonra yaxın xaricdən çoxlu rus əhalisi 

RF-a köçdü. Keçmiş SSRİ dövründə qonşu ölkələrin ərazisində 25-30 mln rus 

yaşayırdı. Hazırda rusların ən çoxu Ukraynada, Qazaxıstanda, Latviyada, 

Estoniyada, Litvada və b. ölkələrdə yaşayırlar. Son illər Rusiyadan yüz minlərlə  

əhali xüsusilə üzaq xaric ölkələrinə emiqrasiya etmişlər. 

RF-nin təsərrüfatının ümumi icmalı – RF təsrrüfatı keçid mərhələsində 

kəskin dəyişiklikl ərə məruz qalmışdır. İnkişaf səviyyəsi xeyli aşağı düşübdür. 

Təsərrüfatın sahə strukturunda əsas yeri xammal hasilatı tutur. Təsərrüfatın 

strukturu sənayeləşmə dövründə hasilat sahələri hesabına xeyli “ağırlaşmışdır”. 

Təsərrüfatın ərazi strukturu, sosial-iqtisadi, təbii şərait və ərazi əmək bölgüsünün 

təsiri nəticəsində əmələ gəlibdir. Ölkənin ümumdaxili məhsulunun  41%-ni  

istehsalı sahələri – sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, 50% xidmət sahələri – 

nəqliyyat, rabitə, ticarət və xidmət sahələri , yerdə qalan 9%-ni isə vergidən yığılan 

vəsaitlət təşkil edir. 
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Xammalla sıx bağlı olan sahələrin əksəriyyəti hasilat yerlərind ə inkişaf edir. 

Onların sonrakı emal sahələri, xüsusilə emal sənayesi iri şəhərlərdə yerləşir. 

Rusiya hazırda “keçid şəraiti”ndə olan ölkələrə aiddir. Əvvəllər iqtisadi 

cəhətdən güclü olan ölkələr sırasında durduğu halda hazırda xeyli geriləmişdir. 

Hazırda adambaşına düşən ÜDM həcminə görə nəinki inkişaf etmiş hətta 

Meksika, Braziliya, Argentina və b. bir sıra digər ölkələrdən geri qalır ( dollar, 

2010-cu ildə). 

Rusiya üçün Avropaya inteqrasiyanın əhəmiyyəti böyükdür. Lakin 2008-ci 

ildə Gürcüstana müdaxiləsi, Ukrayna ilə qaz mübadiləsi və uzun müddət Avropaya 

verilən qazın kəsilməsi onun Avropaya inteqrasiyasına ziyan vurdu. 

Adambaşına ÜDM həcminə görə dünyada 25-27-ci yerləri tutur. MDB-də isə 

bütün iqtisadi göstəriciləri üzrə hakim yer tutur. 

Texnoloji cəhətdən müəssisələri köhnəlib. 

Təsərrüfatın strukturu, onun xüsusiyyətləri, iri şirkətləri. Ərazi strukturu və 

sənaye – Sənayenin şərqə doğru irəlil əməsi baş verib. Avropa hissəsində köhnə 

sahələrin yenidən  qurulması daha səmərəlidir  

AİZ-lər  yaradılıbdır. RF-də 15 belə AİZ vardır. Bu AİZ-lər Kalinqradda, 

Sankt-Peterburqda, Vıborqda,Novqorodda, Moskva hava limanında, Uzaq Şərqə 

yerləşdirilibdir. İxracat və azad gömrük zonası vardır.  

Rusiyanın sənaye coğrafiyası 

Rusiya dünyanın iri sənaye ölkələrindəndir.  Onun  müasir sənayesinin əsas 

əlamətləri aşağıdakılardır: 

- dağ-mədən sənayesi, yanacaq və xammalın ilkin emalının üstünlük 

təşkil etməsi; 

- Sənayesinin emal sahələrinin zəif təmsil olunması; 

- əhalinin  istehlak malları ilə təmin edən yüngül və digər sahələrin 

aşağı səviyyədə olmaları; 

-  hərbi-sənaye kompleksinin üstünlük təşkil etməsi – sənayenin 

konversiyasının  (hərbi zavodların profilini dəyişdirərək istehlak malları 

buraxması) aparılması. 
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Göstərilən struktur sərfəli deyildir. Son illər emal sahələri böhran keçirir. 

Əksinə hasilat sahələri yaxşı inkişaf edir. Rusiya sənayesinin strukturu: 

Yanacaq-energetika sahəsi ümumi sənaye məhsullarının 26,6%, metallurgiya 

18,2%, emaledici sənaye 35% verir. Onun sənaye müəssisələri avadanlıqları 

köhnəlib. Əvəz olunur. Son illər sənaye sahələrində dirçəliş müşahidə olunur.  

Yanacaq-energetika kompleksinin əsas sahələri neft-qaz, kömür və 

elektroenergetikadır. 2011-cı ildə RF-də  1.1trilyon kvt. saat elektirik enerjisi, 512 

mln t. neft və 621 mlrd. m3 qaz, 331 mln t. kömür  hasil olunmuşdur.  

Neft-qaz. Hasil olunan qazın 93%, neft70%, kömür 85% Rusyanın şərq 

rayonlarının- Volq aboyu, Şimali Qafqaz kömür neft rayonlarının payına düşür. 

Hazırda ən böyük neft-qaz rayonu Qərbi Sibirdir.  Onun şimalında çox nəhəng qaz 

yataqları vardır. Qərbi Sibirdən Rusiyanın Avropa hissəsi və xaricə neft-qaz 

kəmərləri cəkilib.  Çoxlu istilik və su elektirik stansiyaları tikilmişdir. AES-lər 

ölkənin qərb hissəsində yerləşibdir.  (Hansı neft-qaz kəmərləri çəkilib, harda?) 

Kola yarımadasında, Sankt-Peterburqda, Kolada, Novorojenskda, Beloyarsk 

(Ural), Kurskda və Smolenskdə iri AES-lər vardır. Rusiya enerjisinin xeyli 

hissəsini ucuz hidroelektrik stansiyaları verir. Volqa , Ob, Yenisey çayları üzərində 

kaskad SES-lər tikilmi şdir.  Elektrik enerji sistemləri yaradılıb. Belə sistemlər 

ğlkənini Avropa hissəsi və Sibirdədir. 

Russiyada qeyri-ənənəvi enerji mənbələrindən də istifadə edilir. Kola 

yarımadasında Qabarma-çəkilmə Elektrik Stansiyası, Kamçatka yarımadasında 

Geotermal Elektrik Stansiyası fəaliyyət göstərir.  Neft emalı zavodları istehsal 

rayonlarında Mərkəzi Rusioyada, Volqaboyu və Qərbi Sibirdədir. 

Metallurgiya - qara və əlvan metallurgiya  inkişaf edibdir. Qara 

metallurgiyanın iri rayonları Ural, Mərkəz (Kusk-Maqnit Anomaliyası) və Qərbi 

Sibirdir. Əlvan metallurgiyanın corafiyası daha genişdir (Şərqi Sibir, Şimal rayonu, 

Ural və b. ). Qızıl , platin, nikel, gümüş və s. qiymətli metallar istehsal edir, almaz 

hasil və cilalama işləri aparılır.  Ucuz enerji istehsal edən SES-in yanında 

aliminium zavodları tikilib. 
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Maşınqayırmanın əsas sahələri inkişaf etdirilibdir. Üstün yeri ağır və hərbi 

maşınqayırma sahələri təşkil edir. Ağır maşınqayırma, nəqliyyat maşınqayırması, 

gəmiqayırma, avtomobil, kənd təsərrüfatı maşınqayırması, cihaz, elektrotexnika. 

Ən iri mərkəzləri RF Mərkəz, Volqaboyu, Ural və Sankt-Peterburq və b. 

Çelyabinsk və Krasnoyarsk şəhərlərində yük avtomobilləri, dağ-mədən 

avadanlıqları və digər məhsullar istehsal edilir. 2011-ci ildə yük avtomobilləri 206 

min, Minsk avtomobilləri 1.7 mln ədəd, 15 min traktor istehsal olunub.  Rusiyada 

Moskva, Nijni-Novqorod, Ulyanovsk, Tolyatti, Naraberejnin, Çelksi, İjevsk əsas 

avtomobilqayırma sənayesi mərkəzləridir.Traktorların istehsalı Volqoqrad, 

Lipetsk, Vladimir, Sankt-Peterburq şəhərlərində cəmlənir. Yaroslavl, Mıtışşi və 

İvanovo şəhərlərində avtomobillər, vaqonlar, sənayenin müxtəlif sahələri üçün 

avadanlıqlar, elmtutumlu sənaye məhsulları istehsal olunur. Sankt-Peterburq, 

Volqoqrad, Tolyatti, Ulyanovsk, Naberejni Çelnı şəhərlərində müxtəlif istiqamətli 

maşınqayırma məhsulları istehsal edən komplekslər yaradılmışdır. Cihazqayırma, 

dəzgahqayırma, radioelektronika kimi elmtutumlu istehsal sahələri Moskva, Sankt-

Peterburq, Nijni-Novqorod, Novosibirsk şəhərlərində yerləşir.  

Kimya və meşə sənayesinin əhəmiyyəti böyükdür. Burada onun bir çox 

sahələri: neft-kimya (kauçuk, plastik kütlələr, süni liflər və b. ) əsas kimya  

(mineral gübrələr istehsalı, soda, xörək duzu və b. ) inkişaf etdirilmişdir.Əsas 

rayonları: Mərkəz, Şimal, Volqaboyu, Ural, Qərbi Sibir və b.  

Meşə sənayesi böyük xammal bazasına malikdir. Əsasən şimal, Volqa-

Vyatka, Uzaq Şərq Sivir, Uzaq Şərq və b. inkişaf etdirilibdir. Yüngül sənaye zəif 

inkişaf etmişdir, əsasən Mərkəzdə və Sankt-Peterburqda yerləşir. Qida sənayesi 

yaxşı inkişaf etmişdir. Onun sahələri kənd təsərrüfat məhsulları istehsal edən –

Qaratorpaq, Mərkəz, Volqaboyu, Şm.Qafqazda və istehlakçı rayonlarda- iri 

şəhərlərdə yerləşir. 

RF-nin kənd təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyası.  

Ölkənin k/t özünün böyük torpaq ehiyatları və daxili tələbatı fonunda çox da 

yüksək inkişaf etməyibdir. İslahatlar zəif aparılır, texniki təminatı aşağı 
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səviyyədədir. Hər il ölkəyə xaricdən çoxlu k/t məhsulları və hətta özündə 

yetişdirilən taxıl idxal edilir. 

Təbii şəraiti ölkənin geniş ərazisində k/t üçün o qədər də əlverişli deyildir 

Onun ümumi torpaq fondunun cəmi 13%-i k/t yararlı torpaqlar, 8%-i isə əkirlər. 

Burada heyvandarlıq sahəsi bitkiçiliyə nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir.  

Taxılçılıq əsas yer tutur. Meşə zonasında boz taxıl növləri – darı, çovdar, 

arpa, vələmir, qarabaşaq vəs.; meşə-çöl və çöl zonalarında buğda və qarğıdalı 

əkilir. Taxılçılıq yaz və payızda səpilən zonalara bölünür.  Payızlıq qalın qar 

örtüyü olan Avropa hissəsində, yazlıq şərq rayonlarında yerləşir. Ölkənin bütün 

əkinçilik zonalarında yayılıb. Bu taxıl növlərinin müxtəlifliyi il ə bağlıdır. Taxılın 

məhsuldarlığı aşağıdır. İldə 94.0 mln. tona qədər taxıl toplanır. Taxəl rayonlarında 

məhsuldarlıq 22sen/ha.dır. (2011-cı il). Öz tələbatını ödəmir. Texniki bitkil ərdən 

ən geniş yayılanı şəkər çuğunduru, günəbaxan, kətan lifi, soya, tənbəki və b.  2011-

ci ildə kartof 12.7 mln t, şəkər çuğunduru 42.7 mln t, günəbaxan 9 mln t. Istehsal 

olunub. 

Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı Mərkəzi Qaratorpaq, Şimali Qafqaz və 

Altay diyarındadır.  2011-ci ildə 43.0 mln t. Şəkər çuğunduru yığılmışdır. 

Günəbaxan əkinləri əsaən Şim. Qafqazda və Voqaboyundadır. Daha çox 

rütubət sevən kətan bitkisi (parça və kəndir hazırlanır) əsasən Şimal-Qərb, Şimal 

və Volqa-Vyatka rayonlarında yerləşir. 9 mln ton məhsul yığlıb. 

Soya bitkisi Uzaq Şərqin Cənub rayonlarında becərilir. Kartof və tərəvəz 

əkinlərinin coğrafiyası daha genişdir. Kartof əkinləri RF-nin Avropa hissəsində, 

tərəvəz Şimali Qafqaz, Mərkəz və Mərkəzi Qaratorpaqda və iri şəhərlərin 

ətraflarında becərilir. RF iş adamları Azərbaycanın Samux rayonunda istixanalarda 

tərəvəz yetişdirmək üçün istehsallar yardılıblar. Bağçılıq RF Avropa hissəsinin  

Mərkəz və Cənub rayonlarında, Volqaboyunda və b. inkişaf etmişdir.  

Heyvandarlıq ölkənin k/t məhsullarının 60%-dən çoxunu verir. 2012-ci ilin 

əvvəllərində iri buynuzlu heyvanların sayı 20 mln, qoyun-keçi 23 mln. baş olub Ən 

geniş yayılan iri- buynuzlu mal-qara  və donuzçuluqdur. Meşə və meşə çöl 

zonalarında südlük-ətlik, cənub çöl zonalarında ətlik-südlük istiqaməti əsas yer 
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tutur. Donuzçuluq Mərkəz Qaratorpaq, Şm. Qafqazın Rostov, Krosnodar və 

Stavrapol ərazilərində və iri şəhərlərin ətraflarında cəmləşmişdir. Qoyunçuluq 

Şimali Qafqaz, Altay, Şərqi Sibirdə, maralçılıq şimal rayonlarında inkişaf etmişdir. 

Eyni zamanda Altayda buynuzundan dərman hazırlanan xallı maralçılıq inkişaf 

etdirilir. Rusiyada xəz-dəri heyvandarlığı şimal və Sibir istiqaməylərində yerləşir. 

Ölkədə Qara, Xəzər, Baltik dənizinin sahilləri, Şimali Qafqazda olan mineral 

bulaqlar mühüm kurort-rekreasiya rayonlarıdır. Dağlarda alpinizmin inkişafı üçün 

əlverişli şərait vardır. Moskva, Sankt-Peterburq, Novqorod və digər qəədim 

şəhərlərdə olan abidələr əsas turizm obyektləridir. 

 

RF-nin nəqliyyat və iqtisadi əlaqələri. 

1) Nəqliyyatın əhəmiyyəti 

2) Rusiya kimi dünyanın ən böyük ərazisi olan ölkə üçün nəqliyyatın 

inkişafı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Onun yeni əraziləri,  təbii sərvətlərinin 

mənimsənilməsi, şəhərlərin inkişafı, xarici əlqalər və s.  məhz nəqliyyat vasitəsilə 

həyata keçirilir. Nəqliyyat həm də iqtisadiyyat sahələrinin yerləşməsi, regionların 

mənimsənilməsinin amilidir.  

Rusiyada müasir nəqliyyatın bütün sahələri inkişaf etmişdir. Onun yollarının 

uzunluğu aşağıdakı cədvəldə verilir. (cədvəl 1) 

                                                                                   Cədvəl 1. 

2000-2008ci illərdə nəqliyyat yollarının uzunluğunda baş verən dəyişiklik 

(min km). 

 2000 2008 

Dəmir yolu 86,1 85,2 

Avtomobil yolları 584,0 581 

Daxili su yolları 85 102 

 

3) 2006-cı ildə daşınan yüklər nəqliyyat növləri arasında aşağıdakı kimi 

bölüşdürülmüşdür: dəmir yol – 41%, boru-kəmər – 33%, dəniz nəqliyyatı – 0.5%, 
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daxili su yolları – 3.4%, avtomobil nəqliyyatı – 22%. Dəniz nəqliyyatının belə 

kiçik yer tutması Rusiyanın xaricə ixrac etdiyi neft-qaz məhsullarının  

Rusiya şəraitində uzaq məsafələrə yüklərin daşınmasında dəmir yol 

nəqliyyatının rolu böyükdür.  

RF dəmir yol şəbəkəsi XIX ərsrdə kapitalizmin inkişafı ilə bağlı 

yaradılmışdır. Özü də ölkədə istehsal olunan neft, metal, taxıl, meşə məhsullarını 

iri şəhərlərə Qara və Baltik dənizləri  limanlarına çıxarmaq üçün müxtəlif 

istiqamətli dəmir yolları çəkilmi şdir. XIX əsrin sonunda Bakı neft rayonunu 

Rusiyanın sənaye rayonları və xariclə əlaqələndirən dəmir yolları çəkilmi şdir.  

RF-nin Asiya hissəsində Çelyabniskini Vladivostokla birləşdirən Transsibir 

dəmir yolu magistralı çəkilmi şdir. 

Sonrakı illərdə daha çox dəmir yolları ölkənin Asiya hissəsində çəkilir. 

Onlardan ən uzunu Baykal-Amur magistralıdır. 

Dəmir yolları ilə ən çox filiz, metal, taxıl, mineral gübrələr, meşə materialları 

və s. daşınır.  

Avtomobil nəqliyyatı son illər inkişaf etdirilir. Lakin Rusiyanın avtomobil 

yolları şəbəkəsi zəif inki şaf etmişdir. Bu nəqliyyatdan şəhər daxili, şəhər ətrafı, 

rayon daxili yük və sərnişin daşınmasında geniş istifadə olunur.  

Dəniz nəqliyyatı xarici ixracat-idxalat daşınmalarını yerinə yetirir. RF çoxlu 

dənizləri olduğuna görə daxili kapotajda da əhəmiyyətli yer tutur. Ən iri limanları 

Sankt-Peterburq, Murmansk, Kalininqrad, Vladivostok, Novorosiysk və b.  

Çay nəqliyyatı daha yaxşı Volqa-Kama sistemində Sibir və Uzaq Şərq 

çaylarında inkişaf etmişdir. Volqa-Kama sistemi  - Volqa-Don, Moskva ad,Kanal, 

Volqa-Baltik kanalları vasitəsilə dünyanın dənizlərinə çıxır.  Məhz Xəzər-Volqa-

Volqa-Don dəniz-kanal-çay sistemi Azərbaycanı dünya dəniz yollarına çıxara bilir. 

Ağdəniz Baltik kanalı ölkənin şimala çıxışını təmin edir.  

Borukəmər nəqliyyatı çox güclü inkişaf etmişdir. Onun əsası hələ keçmiş 

SSRİ dövründən qoyulmuşdur. Əvvəllər Volqaboyu və Şimali Qafqaz və Bakı neft 

rayonlarını ölkənin iri şəhərləri il ə birləşdirən kəmərlər çəkilmi şdir. Sonralar 

Tükmənistanın qaz hasilatı, Qazaxıstanın neft hasilatı rayonlarını Moskva və 
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xariclə birləşdirən nrft-qaz kmərləri çəkilmi şdir. Hazırda Qərbi Sibirin neft-qaz 

yataqlarını  Avropa ölkələri il ə birləşdirən magistral neft-qaz kəmərləri fəaliyyət 

göstərir.  

RF böyük ərazisi ilə əlaqə saxlanılmasında hava nəqliyyatı əhəmiyyətli rol 

oynayır.  

Nəqliyyatın işi onun yük və sərnişin daşınmasından ibarətdir. 2006-cı ildə RF 

yük daşınması və yük dövriyyəsi verilir. (cədvəl 2) 

 

 2006-cı ildə RF nəqliyyat növləri il ə yük  

                    daşınmalar və yük dövriyyəsi. 

 Yük daşınmalarında 

            x.c.%-lə 

Yük 

dövriyyəsində 

x.c. %-lə 

Bütün nəqliyyat növləri 100,0 100 

o cümlədən dəmir yolu 40,7 42,4 

Boru nəqliyyatı 33,2 54,3 

Dəniz  0,5 1,0 

Daxili su yolları 3,4 1,3 

Avtomobil 22,1 0,9 

hava 0,02 0,1 

 

        RF-nin xarici iqtisadi əlqaləri. 

        Xarici iqtisadi əlaqələr beynəlxalq ərazi əmək bölgüsünün təsiri altında 

yaranır. Ona görə xarici əlaqələri ölkənin inkişaf səviyyəsi, coğrafi mövqeyi, təbii 

sərvətlərinin istifadəsi, təbi şəraiti və s. kimi amillər təsir göstərirlər.  

 RF çox geniş xarici əlaqələr coğrafiyasına malikdir. Ölkənin ixracatında 

aparıcı yeri enerji daşıyıcıları-neft, qaz, elektirik enerjisi və s. tutur.  Hazırda 

(2006-cı ildə) həmin sahələrin ixracatda xüsusi çəkisi 69% təşkil edir. Rusiya 

“Qazpromu” Avropaya qaz ixrac edir. İxracatda ikinci yeri  kimya məhsullarının 
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ixracatı tutur. Daha sonra meşə materialları, avtomobillər, digər maşınlar tutur. Ən 

çox ixracatı Qərbi Avropa və MDB öklələri il ə aparır.  

 RF idxalının aparıcı mövqeyi yenə də maşınqayırma ərzaq və istehlak 

malları tutur.  

RF-ni xarici əlaqələrində Azərbaycan əhəmiyyətli yer tutur. 2006-cı ildə RF-

Azərbaycanla idxal və ixracı aşağıdakı kimi olmuşdur.  (mln. dol.). 

 idxal ixrac saldo 

Azərbaycan 1381 

(göndərir) 

259  

(alır) 

1121 

 Göründüyü kimi Azərbaycanla ticarətdə çox böyük müsbət sadoya malikdir. 

Əlbəttə belə ticarət bizim ölkəmiz üçün əlverişli sayılmır. 

Daxili f ərql ər. 

 Rusiya 11 iqtisadi rayona bölünür.Şimal, Şimal-Qərd,Mərkəzi, Mərkəzi 

Qaratorpaq, Volqa-Vyatka, Volqaboyu, Ural, Şimali Qafqaz, Qərbi Sibir, Şərqi 

Sibir və Uzaq Şərq ölkədə ayrılmış iqtisadi rayonları üzrə tədqiqatlar aparılır, 

layihələr hazırlanır və RF coğrafiyası tədqiq olunur.. 

 Mərk əz iqtisadi rayonu. Rusiya Federasiyasının Avropa hissəsinin 

mərkəzini əhatə edir. Tərkibinə Moskva, Tver, Tula, Yaroslavi, Bryansk, Vladimir, 

Ivanova, Kaluqa, Kostroma, Oryol, Ryazan, Smolensk vilayətləri daxildir. Sahəsi 

485 min km2 –dir. Əsas təbii ehtiyatları qonur kömür, torf, fosforit, dəmir filizidir. 

Rusiyanın geniş istehsal profili mühüm emal sənaye rayonudur. Ümumrusiya 

miqyasında yüksək inkişaf etmiş maşınqayırma (əsasən, nəqliyyat maşınqayırması, 

dəzgahqayırma, elektrotexnika və elektronika), yüngül (əsasən, toxuculuq), kimya 

(xüsusilə rezin) sənayesi, həmçinin tikinti materialları istehsalı ilə tanınır. Elmi-

texniki və layihə işləri üzrə ixtisaslaşmışdır. Mühüm kənd təsərrüfatı  rayonudur. 

Taxıl, tərəvəz, istehsalı inkişaf etmişdir. Geniş nəqliyyat şəbəkəsinə malikdir. Ölkə 

paytaxtı Moskva burada yerləşir. Əhalisi 10 mln nəfərdən coxdur. Rusiyanın ən irir 

sənaye, elm-texniki mərkəzidir. İri avtomobil, dəzgahqayırma və digər 

müəssisələri vardır. 5 dənizə çıxmaq imkanı yaradılmışdır. 
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 Şimal-Qərb iqtisadi rayonu. Rysiya Federasiyasının Avropa hissəsinin 

şimal-qərbini əhatə edir. Tərkibinə Sankt-Peterburq şəhəri, Leninqrad, Novqorod 

və Pskov vilayətləri daxildir. Bəzən Şimal-Qərb iqtisadi rayonuna Kalininqrad 

vilayətini də aid edirlər. Sahəsi 211,6 min km.-dir. Yanar şist, kəhrəba, meşə 

ehtiyatları ilə zəngindir. Maşınqayırma (xüsusilə, gəmiqayırma, elektrotexnika, 

cihazqayırma), sellüloz-kağız, yüngül, yeyinti sənayesi inkişaf etmişdir. Kənd 

təsərrüfatında südlük və südlük-ətlik heyvandarlıq, tərəvəzçilik, kartofçuluq, 

kətançılıq əsas yer tutur. İnkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi yaradılmışdır. 

 Şimal iqtisadi rayonu. Rysiya Federasiyasının Avropa hissəsinin şimalında 

yerləşir. Tərkibinə Komi və Kareliya respublikaları, Murmansk və Arxangelsk 

vilayətləri daxildir. Sahəsi 1 mln. km.-ə qədərdir. Əlvan metal, daş kömür, torf,  

neft-qaz, meşə ehtiyatları ilə zəngindir. Gəmiqayırma, kağız-sellüloz, dağ-mədən 

sənayesi daha yaxşı inkişaf etmişdir.Dənizsahili rayonlarda balıqçılıqla məşğul 

olurlar. Kənd təsərrüfatında kətançılıq, maralçılıq mühüm yer tuturlar. Murmansk 

şəhəri atom buzqıran gəmilərinin bazası sayılır. 

 Volqa-Vyatka iqtisadi rayonu.  Rysiya Federasiyasının Avropa hissəsinin 

mərkəzində, Şərqi Avropa düzənliyinin şərq yarısındadır. Tərkibinə Çuvaşiya, 

Mordva, Mari-El  respublikaları, Kirov və Nijni Novqorod vilayətləri daxildir. 

Sahəsi 263 min km.-dir. Əsas təbii təbii ehtiyatları meşə materialları və fosforitdir. 

Rayonun təsərrüfat kompleksi sənayenin və meşə təsərrüfatının kənd təsərrüfatına 

nisbətən üstünlüyü ilə xarakterizə olunur. Maşınqayırma (avtomobillər, çay 

gəmiləri və s.) kimya, ağac emalı, kağız emalı, kağız-sellüloz sənayesi inkişaf 

etmişdir. Region ölkənin mühüm kətan istehsalı rayonudur. İqtisadi əlaqələri 

əsasən dəmiryol və su nəqliyyatı ilədir. 

 Mərk əzi Qaratorpaq iqtisadi rayonu. Rysiya Federasiyasının Avropa 

hissəsinin Qaratorpaq zonasının mərkəzindəki əraziləri əhatə edir. Orta Rusiya 

yüksəkliyinin cənubunu və Oka-Don düzənliyinin şərqini tutur. Tərkibinə 

Belqorod, Voronej, Kursk, Lipetsk və Tambov vilayətləri daxildir. Sahəsi 167,7 

min  km-dir. Ümumrusiya əhəmiyyətli təbii ehtiyatları kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqlar(rayon ərazisinin 82 faizə qədəri), Kursk Maqnit Anomaliyasının (KMA) 
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dəmir filizi, dolomit və табаширдир. Игтисадиййаты кянд təsərrüfatı və yeyinti 

sənayesi üzrə ixtisaslaşmışdır. Rayon KMA bazasından kompleks istifadə əsasında 

inkişaf etmiş mədən sənayesi, qara metallurgiya, çox metaltutumlu maşınqayırma 

və tikinti materialları sənayesinə malikdir. Əkinçilik şəkər çuğunduru, yağlı və 

dənli bitkil ər istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Heyvandarlıq mövcuddur. Sıx dəmir 

yolu şəbəkəsinə malikdir. 

 Volqaboyu iqtisadi rayonu. Volqa çayının orta və aşağı axınları boyundakı 

əraziləri əhatə edir. Tərkibinə Kalmıkiya və Tatarıstan respublikaları, Həştərxan, 

Volqoqrad, Penza, Samara, Saratov, Ulyanovsk vilayətləri daxildir. Sahəsmi 536,4 

min km.-dir. Əsas təbii ehtiyatları neft, təbii qaz, Volqa və Kama çaylarının su 

enerjisidir. Neftçıxarma və neft emalı, xüsusilə neft-kimya üstünlük təşkil edir. 

Maşınqayırmanın müxtəlif sahələri inkişaf etmişdir. Ümumrusiya əhəmiyyətli 

tikinti materialları istehsalı mövcuddur. Kənd təsərrüfatında buğda, yağlı bitkil ər, 

bostan bitkiləri, həmçinin ət istehsalı əsas yer tutur. İqtisadi əlaqələrində dəmiryol, 

avtomobil və hava nəqliyyatı ilə yanaşı su yollarının (Volqa) xüsusi əhəmiyyəti 

vardır. 

 Урал игтисади район  Ərazi Orta, qismən Şimali və Cənubi Uralı, həmçinin 

ona bitişik Şərqi Avropa və Qərbi Sibir düzənliklərinin bir hissəsini əhatə edir. 

Tərkibinə Başqortostan və Udmurt respublikaları, Kurqan, Orenburq, Perm, 

Sverdlovsk, Çelyabinsk vilayətləri daxildir. Sahəsi 824,0 min km.-dir Faydalı 

qazıntılarla (neft, təbii qaz, metal və qeyri-metal filizlər və s.) zəngindir. Sənayesi 

kənd təsərrüfatına nisbətən xeyli üstünlük təşkil edir. Əsas sənaye sahələri qara və 

əlvan metallurgiua, maşınqayırmadır. 

Ümumrusiya əhəmiyyətli mədən-kimya sənayesi, ağac tədarükü və 

qazçıxarma inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatında taxılçılıq və ətlik-südlük 

heyvandarlıq mühüm yer tutur. Nəqliyyatın əksər növləri inkişaf etmişdir. 

Şimali Qafqaz iqtisadi rayonu. Kuma –Manıç çökəkliyi il ə Böyük Qafqaz 

dağlarının Baş suayrıcı silsiləsi arasındakı əraziləri əhatə edir. Tərkibinə Adıcey, 

Dağıstan, İnquşetiya, Şimali Osetiya-Alaniya, Kabardin-Balkar, Qaraçay-Çərkəz, 

Çeçen respublikaları, Krasnodar və Stavropol diyarları, Rastov vilayəti daxildir. 
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Sahəsi 355,1 min km.-dir Təbii ehtiyatları: neft, təbii qaz, polimetall filizlər, 

mineral sular və s.  Regionun kənd təsərrüfatı taxılçılıq, yağlı bitkiçilik, ətlik 

heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmışdır. Sənayedə yeyinti, kənd təsərrüfatı 

maşınqayırması, əlvan metallurgiya, sement istehsalı əsas yer tutur. Dövlət 

əhəmiyyətli kurortları vardır. Ərazisindən beynəlxalq əhəmiyyətli boru kəmərləri 

keçir.  

  Orta Sibir  iqtisadi rayonu. Əsasən Qərbi Sibir düzənliyini əhatə 

edir. Tərkibinə Altay respublikaları, Altay diyarı, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, 

Tomsk,Tümen (Xantı-Mansi və Yamal-Nen mahalları ilə) vilayətləri daxildir. 

Sahəsi 2427,2 min km.-dir. Faydalı qazıntıları: neft, təbii qaz, daş kömür, qara və 

əlvan metalla rvə s. Zəngin meş əvə su enerji ehtiyatlarına malikdir. Region 

ölkənin əsas neft bazasıdır. Yanacaq, qara metallurgiya, kimya sənayesi, ağac 

tədarükü inkişaf etmişdir. Ölkənin mühüm taxılçılıq bazalarındandır. İqtisadi 

əlaqələrində dəmiryol, çay və hava nəqliyyatı mühüm yer tutur. 

 Şərqi Sibir  iqtisadi rayonu. Ərazisi Cənubi və Şimal-Şərqi Sibir dağlarını, 

Orta Sibir yaylasını, Taymır yarımadasını əhatə edir. Tərkibinə Buryatiya, Tuva, 

Xakasiya respublikaları, Krasnoyarsk diyarı (Taymır və Evenk muxtar mahalları 

ilə İrkutsk (Ust-Orda Buryat muxtar mahalı ilə) və Çita (Aqin Buryat muxtar 

mahalı ilə) vilayətləri daxildir. Sahəsi 4122,8 min km.-dir Su enerjisi, meş əvə 

müxtəlif faydalı qazıntı (kömür, əlvan və nadir metallar və s.) ehtiyatları ilə 

zəngindir. Əlvan metallurgiya, meş əvə ağac emalı, mədən, kimya sənayesi inkişaf 

etmişdir. Rayonun iqtisadiyyatında Yenisey və Anqara çaylarındakı SES-lərin 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Kənd təsərrüfatı nisbətən zəifdir. Nəqliyyatında dəniz 

yolları və çay gəmiçiliyi əsas yer tutur. 

 Uzaq Şərq  iqtisadi rayonu. Rusiya Federasiyasının ucqar şərq hissəsini 

tutur. Tərkibinə Saxa (Yakutiya) respublikası, Yəhudi muxtar vilayəti, Çukot 

muxtar mahalı, Primorye və Xabarovs diyarları, Amur, Kamçatka (Koryak muxtar 

mahalı ilə), Maqadan və Saxalin vilayətləri daxildir. Sahəsi 6215,9 min km.-dir. 

Təbii ehtiyatları: meşə, su enerjisi, müxtəlif növ faydalı qazıntılar və s. 

İqtisadiyyatında mədən,  meşə və balıq sənayesi daha çox inkişaf etmihdir. Kənd 
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təsərrüfatında dənli bitkil ər və soya istehsalı, heyvandarlıq əsas yer tutur. İqtisadi 

əlaqələrində nəqliyyatın bütün növlərindən istifadə olunur.  
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MDB-nin iqtisadi v ə sosial coğrafiyası 
 

Coğrafiya  fakült əsinin Qiyabi şöbəsinin IV-V 
kurslarında 32 saat (26 saat mühazirə, 6 saat məşğələ) 

həcmində tədris olunur. 
 
 Mövzular Cəmi O cümlədən 

Müh. Məşğ
. 

1   
MDB-nin iqtisadi və 
sosial coğrafiyasının 
predmeti, tərkibi və 
vəzifələri  

2 2 – 

2 RF-nin coğrafi mövqeyi, 
ərazisinin böyüklüyü və 
təbii ehtiyatları. 

2 2 – 

3  
RF-nin əhalisi və əmək 
ehtiyatlarının sosial 
coğrafiyası 

2 2 – 

4 Rusiya təsərrüfatının 
ümumi səciyyəsi və əsas 
sahələrinin coğrafiyası. 

4 2 2 

5 RF-nin daxili fərqləri. 2 2 – 
6 Belorusiyanın iqtisadi və 

sosial coğrafıyası 
2 2 – 

7 Ukrayna və Moldaviyanın 4 2 2 

iqtisadi-sosial coğrafiyası 

8 Azərbaycanın MDB 
məkanında yeri və 
əhəmiyyətinin iqtisadi 
coğrafiyası.        

2 2 – 

9 
 

Gürcüstan və 
Ermənistanın iqtisadi və 
sosial coğrafiyası 

2 2 – 

10 Qazaxıstan iqtisadi və 
sosial coğrafiyası 

2 2 – 

11 
 

Özbəkistan və 
Türkmənistanın iqtisadi 
və sosial coğrafiyası 

4 2 2 

12 
 

Qırğızıstanın və 
Tacikistanın iqtisadi və 
sosial coğrafiyası 

2 2 – 

13 
 

Baltikyanı ölkələrinin 
iqtisadi və sosial 
coğrafiyası 

2 
 

2 – 

14 Cəmi 32 26 6 

 
1. MDB-nin iqtisadi v ə sosial coğrafiyasının predmeti, 
tərkibi v ə vəzifələri. 
 Kursun predmeti Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sosial 
və iqtisadi ərazi sistemlərinin tərkibini və formalaşması 
mərhələləri. Bu kursda əsasən ayrı-ayrı ölkələrin geosiyasi 
vəziyyəti, inkişafına təsir göstərən iqtisadi coğrafi mövqeyi, 
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təbii ehtiyatları, əhalisinin demoqrafiyası, əmək ehtiyatları, 
sosial vəziyyəti, təsərrüfatının coğrafiyası, daxili fərqləri və 
inkişaf istiqamətləri öyrənilir. Azərbaycanın uzun illərdən 
bəri  bu  məkanda olması və hazırda birlik ölkələri il ə 
inteqrasiyası və s. öyrənilməsinin də əhəmiyyəti böyükdür.   
 MDB-nin tərkibinə  1. Avrasiyanın şimal-şərqində 
yerləşmiş Rusiya Federasiyası (RF); 2) Qərb qrupu ölkələri –
Belorusya, Ukrayna, Moldaviya; 3) Qafqaz qrupu ölkələri-
Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan; 4) Cənub-Şərqi Asiya 
qrupu ölkələri-Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, 
Türmənistan, Tacikistan daxildirlər. 
MDB-yə daxil olmayan-Estoniya, Latviya, Litva 
respublikalarıdır. 

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. MDB-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası nəyi öyrənir; 
2. Vaxtı ilə vahid siyasi və iqtisadi məkanın dağılması 

səbəblərini; 
3. MDB məkanında hansı ölkələr qrupu və onların 

geosiyasi məsələlərini nədən ibarət olması; 
4. MDB-nin əlaqələndirici orqanlarının olmasını; 
5. Bu ölkələrdə baş verən iqtisadi tənəzzülün səbəblərini; 
6. Müasir siyasi və iqtisadi inteqrasiyası məsələlərini və 

s. 
Ədəbiyyat: 1, I hissə, 1 bəndi (S. 9-17); 3, I Fəsil (S.3-23) 

 2. RF-nin coğrafi mövqeyi, ərazisinin böyüklüyü və 
təbii ehtiyatları.  

Sahəsi-17 mln. km2. Əhalisi-141,7 mln. 
Coğrafi mövqeyində və geosiyasi şəraitində baş verən 

yeniliklər:    

Ərazisinin böyüklüyü və təbii şəraitinin sərt ölmasını və s. 
məskunlaşmaya və təsərrüfatın inkişafına təsiri. Daha 
mülayim qərbinin sıx məskunlaşması, nisbətən soyuqşərqinin 
seyrək məskunlaşması. Təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarının 
ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutması. 
 RF müxtəlif növ təbii ehtiyatlarla çox zəngindir: 
kömür ehtiyatları, neft-qaz, qara, əlvan və nadir metal 
filizl əri, kimyəvi xammaları və s ərazisində qeyri-bərabər 
yerləşməsi, onların mənimsənilməsi vəziyyəti. Faydalı 
qazıntıların iri rayonları-Ural, Sibir, Uzaq şərq və b. Meşə, su 
və torpaq ehtiyatlarının yayılması xüsusiyyətləri. Ekoloji 
vəziyyətin regional fərqləri.  

Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir: 
1. RF-nin iqtisadi və geosiyasi mövqeyində baş verən 

dəyişiklikl əri; 
2. Ərazinin böyüklüyü, sərhədləri və qonşuluq 

münasibətlərini; 
3. Təbii şəraitinin əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinə təsirinin 

coğrafi fərqlərini; 
4. Təbii ehtiyatlarının növləri və regionlar üzrə 

paylanmasını; 
5. Ekoloji vəziyyətinin ərazi fərqlərini; 
 Ədəbiyyat: 1. II hissə, 1-ci bənd 2. (S. 75-78) 

Содружество независимых Государств. 
http//:www.cisstat.orq səh.470-518; 4. I və II Fəsillər (S 14-
45). 
3. RF-nin əhalisi və əmək ehtiyatlarının sosial coğrafiyası. 
Demoqrafik vəziyyəti , müasir mərhələdə əhalisinin təbii 
artımının kəskin aşağı düşməsi. Əhalinin orta sıxlığı, qeyri –
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bərabər yerləşməsi səbəbləri. Baş məskunlaşma zolağı. 
Miqrasiya prosesi, əhalinin çoxmillətli olması səbəbləri, iri 
xalqların coğrafiyası. Şəhər əhalisi, iri şəhərləri, kənd 
məskunlaşmasının xüsusiyyətləri. Əmək ehtiyatlarının 
formalaşma mənbələri, əhalinin işlə təmin olunması 
vəziyyəti. 

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir : 
1. RF-nin əhali artımında baş verən dəyişiklikl ər və onları 
törədən səbəbləri; 
2. RF-nin çoxmillətli olmasının səbəbləri ayrı-ayrı iri 
xalqların yayılması coğrafi-yası; 
3. Əhalinin məskunlaşması zonalarını; 
4. Urbanizasiya prosesinin coğrafiyasını; 
5. Əhalinin məşğulluğunu  və sosial şəraitini; 
Ədəbiyyat: 1.II hissə 1-ci bənd, (S. 84-86) 4. III Fəsil (S. 59-
103). 
 
  4. Rusiya təsərrüfatının ümumi s əciyyəsi və əsas 
sahələrinin coğrafiyası. 
 RF-nin müasir mərhələdə təsərrüfatının 
formalaşmasına təsir göstərən amilləri: keçid şəraiti, 
xammalın təsiri, nəqliyyat və b. Əsas sahələrinin əlaqəli 
inkişafı. Sənayenin aparıcı sahələri, inkişaf amilləri, ayrı-ayrı 
sahələrinin yerləşməsi, iri sənaye rayonları. Kənd 
təsərrüfatının inkişafına təbii şəraitin təsiri. Əsas sahələri və 
onların təbii zonalar üzrə yerləşməsi. Nəqliyyat sisteminin 
ölkə ərazisinin mənimsənilməsində və təsərrüfatın 
inkişafında rolu. Əsas nəqliyyat növləri (dəmir, avtomobil, 
boru kəmər, su və hava nəqliyyatları). Xarici iqtisadi 

əlaqələrinin tərkibi və coğrafiyası. Azərbaycanla idxal-ixracı. 
Təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. RF-nin təsərrüfatının formalaşması xüsusiyyətlərini; 
2. RF-nin təsərrüfatının makrosahələri və onların 

qarşılıqlı əlaqəsini; 
3. Sənaye sahələri və regionlarını; 
4. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrinin yerləşməsini; 
5. Nəqləyyat sahələri və iqtisadi əlaqələrinin 

coğrafiyasını. 
Ədəbiyyat: 1, II hissənin 1-ci bəndi (S. 86-109); 4. IV 

Fəsil (S. 108-212). 
 5. RF-nin daxili f ərql əri.  
  Ərazisnin böyüklüyü və təsərüfatının diferensasiyası 
iqtisadi rayonlara ayrılmasının əsasını təşkil edirlər. Hazırda 
RF-nin 10 iri iqtisadi rayonu vardır. Bu rayonlar bir-
birlərindən fərqlənən iki zonaya ayrılır: 1) Avropa hissəsində 
yerləşən rayonlar 2) Şərq hissəsində yerləşən rayonlar və 
onların qısa iqtisadi-coğrafi icmalı.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. RF-nin iqtisadi rayonlarını; 
2. RF-nin Avropa hissəsində yerləşən iqtisadi 

rayonlarının əsas sahələrinin coğrafiyasını;  
3. RF-nin Sibir və Uzaq Şərq rayonlarının təbii 

ehtiyyatlarını və əsas təsərrüfat sahələrini; 
4. RF-nin Qərb və Şərq zonalarının əlaqələrinin 

strukturunu 
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Ədəbiyyat: 1, II hissə, 1-ci bəndi (S. 110-207); 4. XIV-
XXIV F əsillər (S. 390-651). 
 6. Belorisiya.  
             Sahəsi-207,6 min km2. Əhalisi-9,7 mln. nəfər. 
Siyasi şəraiti, təbii ehtiyatları-torf, kalium və xörək duzları, 
meşə və su ehtiyatları. Əhalisinin artımı, ərazidə yerləşməsi, 
miqrasiyası. İri şəhərləri və onların coğrafiyası, kənd 
məskunlaşmasının xüsusiyyətləri. Əmək ehtiyatları və 
əhalinin məşğulluq səviyyəsi və sosial sahələrinin inkişafı. 
Təsərrüfatının tərkibi və ərazi təşkili-sənayesinin aparıcı 
sahələri. Təbii şəraitini kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasına 
təsiri Belorusiyanın sıx nəqliyyat yollarına malik olması 
səbəbləri, əsas nəqliyyat sahələri, xarici iqtisadi əlaqələri, 
Azərbaycanla olan idxal-ixracı. İnkişaf istiqamətləri.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. Belorusiyanın təsərrüfatının inkişaf şəraitini; 
2. Əhalisi və əmək ehtiyyatlarını; 
3. Təsərrüfatının strukturu və ərazi təşkilin;  
4. İnkişafının əsas istiqamətlərini. 
Ədəbiyyat:  1, II hissə 4-cü bənd (S. 243-264); 2. səh.257-

308; 3. II Fəsil (S. 27-68). 
 7. Ukrayna və Moldoviya ölkələri.  
             Ukrayna                                         Moldaviya 
            Sahəsi-603,7 min km2.               Sahəsi-33,7 min km2. 
             Əhalisi-46,5 mln nəfər.                Əhalisi-4 mln nəfər. 
  
Bu ölkələrin qonşuluq münasibətləri, GUAM birliyin ə daxil 
olmaları.  

Ukraynanın geosiyasi vəziyyəti, coğrafi movqeyi. İnkişafının 
təbii potensialı-daş kömür, dəmir filizi yataqları, geniş və 
münbit qara torpaqları və b. mövcud olması. Ekoloji 
vəziyyəti. 
Əhalisinin artım xüsusiyyətləri. Ərazidə yerləşməsi və milli 
tərkibi. Krım Muxtar Respublikası. İri şəhər və kənd 
məskunlaşmasının xüsusiyyətləri. 
Təsərrüfatının tərkibi və ərazidə təşkili: Sənaye sahələri, daş-
kömür və qara metallurgiya kompleksi, digər sahələrinin 
coğrafiyası. İri sənaye rayonları. Kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün əlverişli şəraitin olması, cənubunda su çatışmazlığı. 
Kənd təsərrüfatının əsas sahələrinin-şəkər çuğunduru-şəkər 
aqrar sənaye kompleksi, taxılçılıq, heyvandarlıq və 
digərlərinin coğrafiyası.  
 Əhalisinin coğrafiyası. Nəqliyyat iqtisadi əlaqələri. 
Azərbaycanla idxal-ixracı. Təsərrüfatının inkişaf 
istiqamətləri.  
Moldaviyanın geosiyasi vəziyyəti təbii şəraitinin təsərrüfat 
üçün əlverişli olması, təbii ehtiyatlarının kasıblığı. Əhalisinin 
coğrafiyası. Təsərrüfatının tərkibi və ərazi təşkili. 
Meyvəçilik, üzümçülük, tərəvəzçilik aqrar-sənaye 
kompleksinin əhəmiyyətli rolu. Azərbaycanla idxal-ixracı.  

Mövzu ərtafında t ələbə biləməlidir: 
1. Ukrayna və Moldaviyanın inkişafının şəraitini; 
2. Əhalisinin və əmək ehtiyatlarının coğrafiyasını; 
3.Təsərrüfatının strukturu və ərazi təşkilini ; 
4.Daxili fərqlərini; 
5.İnkişafının əsas istiqamətlərini; 
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Ədəbiyyat: 1. II hissə 2-3-cü bəndlər (S. 218-243); 2. səh. 
589-628. 3. III-IV Fəsil (S. 68-165). 
 
 
 8. Azərbaycanın MDB-də yeri və əhəmiyyətinin 
iqtisadi coğrafiyası.                                        
      Sahəsi-86,6 min km2. Əhalisi-8,6 mln nəfər.     
 Azərbaycanın əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyi, təbii 
ehtiyatlarla, xüsusilə neft-qazla zənginliyinin inteqrasiyaya 
müsbət təsiri əhalinin demoqrafiyası, miqrasiyası, şəhərləri 
və kəndləri. Bakı aqlomerasiyasının rolu.  
 Təsərrüfatının aparıcı sahələrinin coğrafiyası. MDB və 
GUAM strukturlarında fəal iştirakı, balanslaşdırılmış xarici 
siyasət yürütməsi və s. ölkəmizin sabitliyinə və iqtisadi 
inkişafına təminat yaradır.  
 Xarici iqtisadi əlaqələrində və ticarətində MDB və 
GUAM ölkələrinin yeri.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. Azərbaycan-SSRi-MDB-də geosiyasi tarixini; 
2. MDB və Azərbaycanda əhalinin demoqrafiyası, 

miqrasiyasını; 
3. MDB-nin iqtisadi məkanında Azərbaycanın  iqtisadi 

yerini; 
4. MDB-nin xarici iqtisadi əlaqələrində Azərbaycanın 

yeri; 
Ədəbiyyat:1. II hissə 5-ci bənd (S. 264); 2. VII Fəsil (S. 11-
23, 255-286). 
  
9. Gürcüstan və Ermənistanın iqtisadi-sosial coğrafiyası.  

             Gürcüstan                               Ermənistan 
            Sahəsi-69,7 min km2.                 Sahəsi-29,7 min km2. 
             Əhalisi-4,5 mln nəfər.                 Əhalisi-3 mln nəfər. 
 Qonşuluq münasibətləri. Gürcüstanın müasir iqtisadi-
coğrafi mövqeyinin üstünlükləri və geosiyasi şəraitindəki 
çətinlikl ər. Təbii şəraitinin kənd təsərrüfatı, əhali 
məskunlaşması, rekreasiya-turizm üçün əlverişli olması. 
Təbii sərvətlərinin azlığı. Əhalisinin demoqrafik vəziyyəti, 
sıxlığı amilləri, milli t ərkibi, ərazidə paylanması. Şəhər və 
kənd məskunlaşması. Əmək ehtiyatları və məşğulluğunun 
xüsusiyyətləri. Sosial vəziyyətindəki çətinlikl əri.  
Təsərrüfatının tərkibi, əsas sahələri və onların yerləşməsi 
xüsusiyyətləri.Sənayenin əsas sahələri.  Subtropik və 
üzümçülük-şərabçılıq ən-ənəvi sahələrinin inkişafı və 
rayonları. Kurort-turizm yerləri və inkişafının müasir 
vəziyyəti. Nəqliyyatı və iqtisadi əlaqələri. Azərbaycanın 
strateji tərəfdaşı olması və aralarındakı iqtisadi və mədəni 
əlaqələri. Təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri.  
 Ermənistanın qapalı coğrafi mövqeyi, təcəvüzkar xarici 
siyasəti, monomilli tərkibi, təsərrüfat sahələri. 

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir : 
1. Gürcüstanın və Ermənistanın iqtisadi-coğrafi və geosiyasi 
mövqeyinin xüsusiyyətlərini; 
2. Təbii ehtiyatları və şəraitini coğrafiyasını; 
3. Əhalisi və demoqrafik vəziyyətini; 
4. Təsərrüfat sahələrinin müasir coğrafi vəziyyətini; 
5. Daxili rayon və şəhərlərini; 
Ədəbiyyat: 1. II hissə, 6-7-ci bəndlər (S. 276-281) ; 3. Fəsil  
V-VI (S. 187-254).  
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         10. Qazaxıstan. 
             Sahəsi-2,7 mln km2.                 
             Əhalisi-15,5 mln nəfər.                
Ərazisinə görə Mərkəzi Asiya və türk dünyasının ən böyük 
ölkəsi olması. İqtisadi coğrafi mövqeyi və geosiyasi şəraiti. 
Təbii şəraitinin az əlverişliliyi. T əbii sərvətlərinin zənginliyi, 
neft-qaz, daş kömür və qara və əlvan metal filizləri il ə 
zənginliyi və əsas mədənləri. Əhalisinin təbii artımı, milli 
tərkibi. Əmək ehtiyatlarının çatışmazlığı. Şəhərləri. 
Təsərrüfat sahələri və onların yerləşməsi. Kömür-
metallurgiya, neft-qaz-energetika və neft kimya 
komplekslərinin coğrafiyası. Kənd təsərrüfatının təbii zonalar 
və qərbdən şərqə dəyişilməsi xüsusiyyətləri. Taxılçılıq və 
heyvandarlıq sahələri. Nəqliyyatın əhəmiyyəti. Yeni  neft-qaz 
kəmərləri və neft terminalları. Xarici iqtisadi əlaqələrinin 
Azərbaycanla intensiv olması səbəbləri və idxal ixracatın 
tərkibi. Daxili fərqləri. İnkişaf istiqamətləri.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir : 
1. Qazaxıstanın geniş ərazisinin və coğrafi və geosiyasi 
mövqeyinin onun inkişafına təsirini; 
2. Təbii şəraitinin  müxtəlifliyi v ə ehtiyatlarının çox zəngin 
olması; 
3. Əhalisinin və demoqrafik vəziyyətinin təsərrüfata təsirini; 
4. Təsərrüfatının əsas sahələrinin ( xüsusilə neft-qaz və 
metallurgiya sənayesi) coğrafi yerləşməsini; 
5. Daxili iqtisadi rayonların səciyyəsini; 
Ədəbiyat: 1. II hissə 8-ci bənd (S. 285-301); 3. Fəsil 8. (S. 
287-333). 
 

 11. Özbəkistan və Türkm ənistan. 
              Özbəkistan                                 Türkmənistan. 
            Sahəsi-447,4 min km2.         Sahəsi- 488,1min km2. 
             Əhalisi-26,5 mln nəfər.            Əhalisi-5,4 mln nəfər. 
       Orta Asiyanın qonşu türk dövlətləridir.  
        Özbəkistanın  iqtisadi-coğrafi mövqeyi və geosiyasi 
şəraiti. İslahatların keçirilməsi vəziyyəti. Təbii şəraitinin 
müxtəliflikl ərinin təsərrüfata və məskunlaşmaya təsiri. 
Vadilərinin əhəmiyyəti. Təbii sərvətlərinin yayılması, su 
ehtiyatları. Əhalisinin sürətlə artması, miqrasiyası, milli 
tərkibi, Qara-Qalpaq Muxtar Respublikası. Əhalinin 
yerləşməsi.  
 Təsərrüfatı. Orta Asiyanın inkişaf etmiş 
respublikasıdır. Əsa təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası. Sənaye 
sahələri: neft-qaz sənayesi, kənd təsərrüfat maşınqayırması, 
əlvan metallurgiyası, mineral qübrələr sənayesi, yüngül və 
yeyinti sənaye sahələri.Pambıqçılıq aqrar sənaye kompleksi. 
Nəqliyyatın və iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası. Azərbaycanla 
əlaqələri. İnkişaf istiqamətləri.  
 Türkm ənistan Azərbaycanla qonşu ölkədir. Su 
sərhədlərinin mübahisəli məsələləri var. Təbii şəraiti. Zəngin 
qaz və neft ehtiyatları. Əhalisi və əmək ehtiyatları.Şəhərləri. 
 Təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası. Qaz sənayesi və 
onun xaricə ixracat istiqamətlərinin yeni coğrafiyasının 
yaradılması. Kənd təsərrüfatı. Nəqliyyat-iqtisadi əlaqələri. 
Azərbaycanla getdikcə genişlənən inteqrasiyası. İnkişaf 
istiqamətləri.  
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Mövzu ətrafında bilm əlidir : 
1.Özbəkistan və Türkmənistanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi və 
qonşuluq münasibətlərini; 
2.Təbi ehtiyatları, suvarmanın vahidlərinin coğrafiyasını; 
3.Əhalisinin yüksək artımının səbəbləri və yerləşməsini; 
4. Təsərrüfat sahələrinin coğrafiyasını; 
5. Ayrılıqda Özbəkistan və Türkmənistanın iri bölgələrini və 
şəhərlərini; 
Ədəbiyat: 1. II hissə, 9-10-cu bəndlər (S. 301-313); 3. Fəsil 
IX, XI. (S. 334-369, 415-439). 
 12. Qırğızıstan və Tacikistan.              Qırğızıstan`                                 
Tacikstan. 
         Sahəsi-199,9 min km2.                 Sahəsi- 143,1min km2. 
             Əhalisi-5,2 mln nəfər.               Əhalisi-7,1 mln nəfər. 
Qonşu ölkələrdir, dağlıq ərazilər üstünlük təşkil edir.  
Qırğızıstanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi və geosiyasi 
vəziyyəti. Ərazisinin dağlıq olmasının məskunlaşmaya və 
təsərrüfata təsiri. Dağətəyi düzənliklərin və vadilərinin 
əhəmiyyəti . Təbii ehtiyatlarının əsas növləri və yerləşməsi. 
Əhalisinin coğrafiyası. Sosial çətinlikl əri. Şəhərləri.  
 Təsərrüfatının əsas sahələri, kənd təsərrüfatında baş 
verən dəyişiklikl ər. Dağ otlaq heyvandarlığı, sənayesinin zəif 
inkişaf etməsi. Azərbaycanla əlaqəsi.  
Tacikistan dağlıq ölkədir. İqtisadi coğrafi mövqeyindəki və 
geosiyasi şəraitindəki çətinlikl ər. Dağlıq ölkə olmasının 
təsərrüfata təsiri, dağətəyi və dağarası vadilərinin sıx 

məskunlaşması. Təbii ehtiyatları, nadir və kimyəvi 
xammallarla, hidronerji ehtiyatları ilə zəngin olması.  
 Əhalinin artımı, coğrafi yerləşməsi. Şəhərləri. Dağlıq 
Bədəxşan Muxtar vilayəti. Təsərrüfat sahələrinin zəif 
inkişafının səbəbləri. Əsas kənd təsərrüfatı və sənaye 
sahələrinin coğrafiyası. Nəqliyyatın zəif inki şaf etməsi. 
Xarici əlaqələri, Azərbaycanla idxal-ixracı. İnkişaf 
istiqamətləri. 

Mövzu ətrafında bilm əlidir : 
1. Qırğızıstan və Tacikistanın coğrafi mövqeyi və geosiyasi 
vəziyyətini; 
2. Dağlıq təbii şəraitinin  xüsusiyyətlərini və təbii 
ehtiyatlarının coğrafiyasını; 
3. Respublikaların əhalisi, təbii artımı və məskunlaşmasının 
xüsusiyyətlərini; 
4. Əsas təsərrüfat sahələrinin coğrafiyasını; 
5. Daxili bölgələrini və şəhərlərini; 
Ədəbiyyat: 1. II hissə, 10-12-ci bəndlər (S. 314-323); 3. 
Fəsil X-XII. (S. 371-404, 441-467) 
 13. Baltikyanı ölk ələrinin iqtisadi v ə sosial 
coğrafiyası. 
 Estoniya`                                              Litva                     
 Sahəsi-45,1 min km2.            Sahəsi-65,2 min km2.    
Əhalisi-1,3 mln nəfər.          Əhalisi-3,4 mln nəfər. 
 
 Latviya    
Sahəsi- 63,7 min km2.   
 Əhalisi-2,3  mln nəfər. 
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Uzun illər MDB ilə sıx bağlı olan , lakin hazırda onun 
tərkibinə daxil olmayan yaxın xaric ölkələridir. Dəniz sahili 
mövqeləri, Avropaya inteqrasiya etmələri. Hər üç 
respublikalarının yüksək sosial-iqtisadi inkişafa malik 
olmaları.  
 Estoniyanın Baltik dənizinin sahillərində coğrafi 
mövqeyi. Təbii ehtiyatlarının kasıblığı. Əhalisinin təbii artımı 
mənfidir, seyrək məskunlaşıb. Milli t ərkibi. Şəhərləri. 
Təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası. Nəqliyyat yollarının 
sıxlığı. Xarici iqtisadi əlaqələri. Azərbaycanla idxal-ixracı. 
 Latviyanın Riqa körfəzi sahilərində coğrafi mövqeyi. 
Təbii sərvətlərinin kasıblığı, təbii şəraitinin nisbətən əlverişli 
olması. Əhalinin təbii artımı, milli tərkibi, şəhərləri.  
Təsərrüfatının aparıcı sahələrinin coğrafiyası. 
Maşınqayırmanın inkişafı. Limanlar. Azərbaycanla əlaqələri.                                                                                  
Litvanın  Kənd təsərrüfatı üçün əlverişli təbii şəraitin olması. 
Təbii artımın aşağı olması, milli tərkibi, şəhərləri. 
Təsərrüfatın əsas sahələri və onların yerləşməsi. Sənayenin 
aparıcı sahələri, kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələri. 
Nəqliyyat iqtisadi əlaqələri. Azərbaycanla həyata keçirilən 
idxal-ixracın tərkibi. 

 Mövzu ətrafında tələbə  bilməlidir : 
1. Baltikyanın-Estoniya, Latviya, Litva respublikalarının 
ərazisini, coğrafi və geo-siyasi mövqelərinin xarakterik 
cəhətlərini; 
2. Təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarının fəqli cəhətlərini; 
3. Əhalisinin aşağı təbii artımını, və məskunlaşma 
xüsusiyyətlərini; 

4. Təsərrüfat sahələrinin müasir coğrafiyasını; 
5. Ayrı-ayrı respublikaların oxşar və fəqli cəhətlərini; 
Ədəbiyyat: 1. II hissə (səh. 324-333),  3. Fəsil XIII, XIV, 
XV (səh. 501-565). 
 
            Məşğələ-6 s. 

1. Kursun informasiya bazası və əyani vəsaitlərl ə 
təminatı.  

Kursun tədrisində xəritə və atlaslardan statistik 
məcmüələrdən, internet saytlarından və mətbuatın 
məlumatlarından geniş istifadə olunmalıdır. Xəritələr üzrə 
MDB ölkələrinin yeri, qonşuları, sənaye, kənd təsərrüfatı, 
nəqliyyatı, iri şəhərlərinin öyrənilməsinin potensiyalından 
tam istifadə olunmalıdır. Ölkələr haqqında toplanan yeni 
məlumatlar, rəqəmlər, iqtisadi və sosial coğrafiyasının 
müvafiq bölmələri üzrə sistemləşdirilməsinin aparılması. 
 Məşğələ mövzuları üzrə suallar 

1-1. Mövzu üzrə suallar:  
1. Xəritələr və atlaslardan mövzular üzrə istifadə qaydası; 
2. İnternetdən məlumatların toplanması; 
3. Gündəlik mətbuat və televizya verlişlərinin 

materialları; 
4. Sratistik məlumatların toplanması və hazırlanması; 
2. Rusiya Federasiyasının təbii sərvətləri v ə 

təsərrüfatının aparıcı sahələri üzr ə seminar. 
RF-nin ərazisinin və təbii sərvətlərinin xüsusiyyətləri və 
analoji ölkələrlə müqayisəsi, təbii şəraitinin ayrı-ayrı 
regionlarda təsərrüfat sahələrinin inkişafına təsirini 
aydınlaşdırmaq. İri faydalı qazıntı növlərinin və yataqlarının 
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xəritə üzrə öyrənilməsi. Təsərrüfat strukturu və onun aparıcı 
sahələrinin coğrafi yayılmasının səbəblərinin 
aydınlaşdırılması və iri rayonlarının müəyyənləşdirilməsi. 

2-2 Mövzu üzrə suallar:  
1. RF-nin sərhədləri, qonşuluq münasibətləri; 
2. RF əsas növ təbii ehtiyatlarnın (Faydalı qazıntılar, 

torpaq, su, meşə və s. ) coğrafi yayılması; 
3. Kənd təsərrüfatının zonalar üzrə ixtisaslaşması; 
4. Sənayenin iri rayonları; 
5. Əsas nəqliyyat yolları; 

 
3. Qafqaz və Mərk əzi Asiya  ölkələri üzr ə 

məşgələlərin aparılması. 
Region ölkələrinin coğrafi mövqeyi, təbii ehtiyatları, 
əhalisinin dinamikası, təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələri 
və aralarındakı əlaqələrin öyrənilməsi.  

        3-3. Mövzu üzrə suallar:  
   1.  Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin harda   
yerləşməsi və qonşuluq münasibətləri; 
   2. Qafqaz ölkələrinin ərazisi, sərhədləri və hazırki 
münaqişə mərkəzləri; 
   3. Mərkəzi Asiya regionuna daxil olan ölkələr və onların 
qonşuluq münasibətləri; 
4. Mərkəzi Asiya ölkələrinin əsas təsərrüfat sahələri. 

 
 
 
 
 

Əsas   ədəbiyyat 
 

1. Osmanov İ.S. MDB Dövlətlərinin iqtisadi-sosial 
coğrafiyası. Dərs vəsaiti. Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2004. 
2. Содружество Независимых Государств в 2006 
Сатистичесий Комитет СНГ. Москва, 2007.( 
http://www.cisstat.org) 
3.Экономическая и социальная география страны 
ближнего зарубежья.Учебник. Москва, Дрофа, 2004. 
4. Экономическая и социальная география России. 
Учебник Москва, Дрофа, 2001. 
 

Əlavə ədəbiyyat  
 

1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər), Bakı, “Nurlar” 
nəşriyyatı, 2004. 
2. Azərbaycan Respublikasının Statistikа göstəriciləri 2007, 
Bakı, Səda, 2008. (http://www.azstat.org.) 
3.Azərbaycan regionları.2006.Bakı, Səda. 2007. 
(http://www.azstat.org.) 
4. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri.2008.Bakı, 
Səda.2008. 
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6. Исмаилов Ч.Н. Нефтяной комплекс прикаспийского 
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7. Максакавский В.П.Географическая картина мира части 
I, II, III. Ярославль . 1998 
8. Родионова И.А., Бунакова Т.М.-Экономическая 
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Tərtib edən: c.e.d. dos. Həsənov T.G. 
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                     Coğrafi rayonla şdırma 
(İqtisadi-coğrafi rayonla şdırma hissəsi)III kurs 

Mühazir ə 8 s. 
 

 
 
 Mövzular Müh. Məşğ. Cəmi 
1 İqtisadi coğrafi rayonlaşdır-

manın predmeti, obyekti və 
vəzifələri. 

 

2    - 2 

2 Rayon əmələgətirən amillə-
rin və prinsiplərin şərhi.  
 

2     - 2 

3 Təsərrüfat kompleksləri və 
iqtisa-di rayonlaşma. 
Rayonlaşdırmanın 
taksonomiyası 
 

2    - 2 

4 Azərbaycanın iqtisadi-
coğrafi rayonlaşdırılması 
xüsusiyyətləri 

2    - 2 

 
1. İqtisadi coğrafi rayonla şdırmanın predmeti, 

obyekti və vəzifələri. 
Kursun predmeti-təsərrüfatın differensasiyası və inteqrasiyası 
əsasında iqtisadi-coğrafi rayonların formalaşması 
qanunauyğunluqlarıdır. Rayon, region anlayışları. 

Rayonlaşdırmaya tələbatın artması səbəbləri. Müxtəlif növ 
rayonlaşdırmanın aparılması: iqtisadi-coğrafi rayon, iqtisadi 
rayon, təbii-təsərrüfat rayonlaşması və s.  
 Rayonlaşdırmanın qarşısında duran vəzifələr. 

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. İqtisadi-coğrafi rayonlaşmanın nəyi öyrənməsini; 
2. Kursun bir sıra anlayışlarını və obyektlərini-iqtisadi rayon, 
iqtisadi-coğ-rafi rayon, region və b.; 
3. Rayonlaşmaya praktiki tələbatın artmasının səbəbləri; 
4. Rayonlaşmanın qarşısında duran vəzifələr; 
Ədəbiyyat: 3. Giriş (səh. 3-4) və I Fəsil (səh. 4-20). 
2.Rayon əmələgətir ən amillər və prinsipl ər. 

Rayon əmələgətirən amillərin mahiyyəti və əsas növləri: 
ictimai-iqtisadi formasiya ərazi əmək bölgüsü, madii-
texniki baza və texniki tərəqqi, təbii ehtiyatlar, əhali əmək 
ehtiyatları və b.  Rayonlaşmanın obyektliliyi və digər 
prinsiplərin səciyyəsi. Ərazi əmək bölgüsü və ixtisaslaşma 
əsas rayon əmələgətirən amildir.  

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. Rayonəmələgətirən  amil anlayışını və başlıca 
növlərini; 
2. Ayrı-ayrı rayonəmələgətirən amillərin səciyyəsini; 
3. Rayon təsərrüfatının ixtisaslaşması əmsalını; 
4. Rayonlaşdırmanın başlıca prinsiplərini; 
Ədəbiyyat: 3. II Fəsil (səh.20-36) 
3.Təsərrüfatın ərazi əlaqələnməsi-təsərrüfat kompleks-
ləri v ə iqtisadi rayonlaşma.  
Təsərrüfatın ərazidə formalaşması-təbii ehtiyatların satış 
bazarının tələbatının və müxtəlif əlaqələnməsi əsasında 
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baş verir. Belə  formaların tərkibi və onların əsasında 
iqtisadi rayonların aparılması. Rayonların ixtisaslaşması 
və kompleksli inkişafı.İqtisadi rayonun tərifi. İqtisadi 
rayonların taksonomiya sistemi. İnteqral və sahə 
rayonlaşdırılma. İnteqral rayonların  makro, mezo və 
mikro rayonları. Sahə rayonlarının ayrılması əlamətləri. 

Mövzu ətrafında tələbə bilməlidir: 
1. Təsərrüfatın ərazidə formalaşması və sahələrarası 
əlaqələrin yaranmasını; 
2. Təsərrüfatın ərazidə əlaqələnməsinin kompleks şəkildə 
formalaşmasını; 
3. Təsərrüfatın ixtisaslaşması və ərazi əlaqələnməs. 
Kompleksləri rayonların əsasını təşkil etməsini; 
4. İqtisadi rayonun tərifini; 
5. Rayonların taksonomik sistemini; 
Ədəbiyyat: 4. VI Fəsil (səh. 149-184). 
 
4.Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonla şdırılması 
xüsusiyyətləri. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda 
aparılan rayonlaşdırmanın əhəmiyyəti. Dairə bölgüləri, 
inzibati rayon bölgüləri. Sonrakı mərhələlərdə aparılan 
rayonlaşdırma. Azərbaycanın müasir rayonlaşdırılmasının 
elmi əsasları və 10 rayon şəbəkəsi. Regionların sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının əhəmiyyəti. 
 

Mövzu ətrafında nəyi bilməlidir:  
1. Azərbaycanda iqtisadi rayonlaşdırmanın əsas mərhələlərini  

2. 1-ci mərhələdə (1920-1930-cu illər) aparılan yeni 
rayonlaşdırmanı, dairə bölgülərini və inzibati 
rayonlaşdırılmasını; 
3.1950, 1969, 1995-ci illərdə aparılan rayonlaşdırmanın 
xüsusiyyətlərini; 
4. Azərbaycanın müasir rayon şəbəkəsinin  səciyyəsini; 
5. Azərbaycan regionları sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının əhəmiyyətini; 
Ədəbiyyat: 1. Proqram bütövlükdə, 2 Məqalə bütövlükdə; V 
Fəsil, 3-cü bənd. 

 
 
                                    Ədəbiyyat 

1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı. Bakı, Nurlar.2004.  

2. Nadirov A.A, Budaqov B.Ə, Müseyibov M.A,  

Həsənov T.G.  və b. Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırılmasının yeni istiqamətdə 

təkminləşdirilməsi. AMEA. Xəbərləri//. İqtisadiyyat 

seriyası. 1995 ¹1-4, S. 3-9. 

3. Калашникова Т.М. Экономика географическое 

районирование . Учебное пособие М.1999.  
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4. Колосовскии Н.Н. Теория экономического 

районирования М.1969. 

5. Nuriyev Ə. X. Regional siyasət və idarəetmə. Bakı, 

2004.  

6. Мильман А.Ш. Азербайджанcкая ССР – 
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