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ƏMƏLƏGƏTİRİCİ FUNKSİYASI HAQQINDA

(tədqiqatın ekogeomorfoloji aspekti)

H.A.Xəlilov

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 31

Relyef atmosfer, hidrosfer və litosferin birgə fəaliyyətinin məhsulu və həmin təbəqələrdə baş verən
proseslərin indikatoru və informasiya daşıyıcısı olmaqla, landşaftın təməl ünsürü kimi, onun bütün başqa
komponentlərinə ciddi təsir göstərərək məkanda ekoloji şəraitin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Bununla yanaşı, relyefin insanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətinin istiqaməti və xarakterini (məskun-
laşma, həyat tərzi, rekreasiya, ekoturizm, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən işləri, hidrotexniki qurğular, kom-
munikasiya sistemləri və s.) müəyyənləşdirən, təbii ehtiyatların və eləcə də endogen və ekzogen proses və
hadisələrin lokal, regional və qlobal səviyyələrdə təzahürü, paylanması və inkişafı qanunauyğunluqlarını
müəyyənləşdirən əsas amil səciyyəsi daşıması onun təbii ehtiyatlar sistemində ən vacib ünsürlərdən birini
təmsil etdiyini göstərir. Relyefin bu və başqa xassə və xüsusiyyətləri onun ekosistemdə mühit əmələ-
gətirici funksiyaya malik olduğuna dəlalət edir.

Azərbaycan Respublikası ərazisinin geo-
morfoloji rayonlaşdırılması sxeminə əsasən (Бу-
дагов, 2007), Kiçik Qafqaz geomorfoloji əyaləti
tərkibində vilayət kimi ayrılan Talış dağlıq
sistemi ölkənin fiziki-coğrafi cəhətdən kifayət qə-
dər yaxşı öyrənilmiş bölgələrindəndir. Bu baxım-
dan o, ərazisinin geologiyası və geomorfologiyası
məsələlərinin müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif təd-
qiqatçılar tərəfindən daha geniş öyrənilməsi və
bu sahədə aparılan çoxlu sayda tədqiqat işlərinin
nəticələrinin son vaxtlar bir sıra müəlliflər tərə-
findən monoqrafik əsərlərdə ətraflı ümumiləşdi-
rilməsi ilə səciyyələnir (Антонов, Гаджиев,
1993; Али-заде, 2007; Гаджиев, 1999; Курба-
нов, 1999). Bu və eləcə də vilayətin əlverişli coğ-
rafi mövqeyə, zəngin təbii ehtiyata və mürəkkəb
təbii şəraitə malik olması relyefin mühit əmələ-
gətirici funksiyasının belə bir səciyyəvi ərazi tim-
salında tədqiq olunmasına geniş imkan yaradır.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası ərazi-
sinin təbii proses və hadisələrin (seysmiklik, sü-
rüşmə, uçqun, eroziya, abraziya, sel, subasma,
dolu, leysan yağışların miqdarı, minimal axım və
s.) intensivliyi və ya gərginliyi dərəcəsinə görə
ekoloji-geomorfoloji rayonlaşdırılmasında böl-
gənin dağ-çəmən-meşə və dağ-çöl landşaftlarının
üstünlük təşkil etdiyi dağlıq hissəsinin (Lerik)
daha gərgin, ovalıq-çəmən-meşə landşaftlarının
üstünlük təşkil etdiyi düzənlik hissəsinin (Lənkə-
ran) isə gərgin ekoloji-coğrafi rayonlar kimi
səciyyələndirilməsi (Будагов, 1994; Будагов,

1999) amilləri də problemin bu baxımdan araş-
dırılmasının zərurililiyini daha da aktual edir. Bu-
radan da ərazidə ekoloji şəraitin formalaşmasın-
da, başqa təbii və antropogen amillərlə yanaşı,
ekosistemin abiotik (kostik) və ya ekotop (Агесс,
1982) ünsürlərinin özülü rolunu oynayan relyefin
mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi aydın olur. Eyni
zamanda, ekoloji geomorfologiyanın, əsasən, rel-
yeflə ekosistemin başqa ünsürlərinin qarşılıqlı
əlaqəsi və qarşılıqlı münasibətinin vəziyyəti və
təkamülü qanunauyğunluqlarını öyrənən geomor-
foloji istiqamət səciyyəsi daşıması paradiqması
(Халилов, 1989) relyefin mühit əmələgətirici
funksiyasının tədqiqinin həmin istiqamətin səla-
hiyyətinə aid olmasınы эюстярир.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda deyilən-
lərlə yanaşı, relyefin, ümumiyyətlə, ekosistemin
təməl ünsürünü təşkil etməsi (Поздеев, 2000),
mühüm rekreasiya ehtiyatlarına və estetik poten-
siala malik olması (Тимофеев, Лихачева, 2002),
biosferin əsas sərvətlərindən biri kimi vurğulan-
ması (Бердышев, 2002), eləcə də onun özünə-
məxsus təbii ehtiyat hesab olunması (Танрыверди-
йев, 2002; Халилов, 1989) və geomorfoloji tə-
biət abidələrinin ekoturizmin (geoturizmin) inki-
şafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi (Хали-
лов, 2006) haqqındakı fikirlər də nəzərə alınaraq
relyefin mühit əmələgətirici funksiyaya malik
olması konsepsiyası irəli sürülmüşdür (Халилов,
2002). Бу konsepsiyanın nəzəri əsasını relyefin
ekosistemi əmələ gətirən başqa ünsürlərlə qarşı-
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lıqlı əlaqəsi və onlara təsiri qanunauyğunluğu təş-
kil edir. Bu baxımdan relyefin mühit əmələgətiri-
ci funksiyası landşaftın və ya ekosistemin dife-
rensiyasında, yer qabığında və onun səthində hə-
rarətin, rütubətin, üzvi və qeyri-üzvi (mineral)
maddələrin hərəkətində, paylanmasında, maddə-
lər mübadiləsində və eləcə də iqlim, torpaq, bitki,
heyvanlar aləmi və başqa təbii ünsürlərin səciy-
yəvi xüsusiyyətlərinin formalaşmasında mühüm
amil olması ilə müəyyən edilir. Burada relyefin və
onu mürəkkəbləşdirən morfoskulptur və morfo-
strukturların morfogenetik-morfometrik-morfo-
qrafik xüsusiyyətləri, morfogenez proseslərlə
əlaqəsi, tektonik və maqmatik strukturlarla qarşı-
lıqlı münasibəti, hipsometrik vəziyyəti, endo və
ekzodinamiki gərginliyi, dayanıqlığı, enerjisi, in-
kişafının geotektonik şəraiti, təşkil olunduğu sü-
xur və çöküntülərin litoloji-struktur - geokimyəvi
xassəsi və eləcə də antropogen deformasiyası və
s. amillər mühüm rol oynayır.

Tədqiq olunan ərazi orotektonik cəhətdən,
litosfer plitələrinin tektonikası konsepsiyasına
görə, Elbrus-Kiçik Qafqaz okean-qırışıqlıq geo-
sinklinal sistemi daxilində Təbaşir dövrü qövs-
arxası riftogen və Eosen əsri vulkanik qurşaqların
qraben və horst strukturlarından təşkil olunmuş
silsilələr və onların arasındakı dağdaxili molass
çökəklikləri ilə təmsil olunmuş qırışıqlı-qaymalı
dağlıq sistemini əhatə edir (Рустамов, 2005). O,
geodinamik inkişaf şəraitinin müxtəlifliyi ilə əla-
qədar olaraq Azərbaycanın Böyük və Kiçik Qaf-
qaz dağlıq sistemlərindən özünəməxsusluğu ilə
fərqlənir. Bu fərq яразидя yüksək dağlıq qurşa-
ğın, демяк олар ки, йохлуьу, buzlaq relyef forma-
larının müşahidə edilməməsi, vulkanizmin inten-
sivliyi və onun məhsullarının geniş yayılması,
relyefinin geoloji inkişaf tarixinin nisbətən ca-
vanlığı, inversiya hadisəsinin mövcudluğu və
başqa amillərdə özünü göstərir. Гейд олунан
fərqli cəhətlərlə yanaşı, Talış dağlıq sisteminin
relyefi və oroqrafiyasının əsas xüsusiyyətləri
(ümumqafqaz istiqamətli paralel silsilə və dağ-
daxili çökəkliklərin növbələşməsi, morfostruktur-
ların dinamikası və onları təşkil edən vulkanogen
süxurların geniş intişar tapması və s.), coğrafi
mövqeyi (Xəzər dənizinə yaxınlığı, İran yaylası-
nın kontinental iqlim şəraitinin təsiri altında
olması və s.), silsilələrin baryer effekti ilə əlaqə-
dar olaraq təbii-ərazi komplekslərində inversiya-
nın yaranması, geoloji quruluşunda iştirak edən
çöküntü və süxurların strukturu, onların litoloji-

fasial, petroloji, geokimyəvi tərkibi və ərazinin
başqa endogen və ekzogen amilləri тядгигат
обйектиндя ətraf mühitin vəziyyətinin və deməli,
ekoloji şəraitin kifayət qədər müxtəlifliyinə səbəb
olmuşdur. Oroqrafik vahidlərin atmosfer kütlələ-
rinin paylanmasına təsiri Xəzərdən gələn su bu-
xarının dağlıq sistemin cənub və şərq ekspozisi-
yalı yamaclarında kondensasiya olunmasına və
dağların müvafiq yamaclarında (eləcə də dağətəyi
düzənliklərdə və Lənkəran ovalığında) yağıntıla-
rın miqdarının çoxalması ilə yarımrütubətli sub-
tropik iqlimin yaranmasına səbəb olur ki, nəti-
cədə burada mezofit və mezofil biosenozun geniş
yayılmasına əlverişli şərait yaranır. Əksinə, Talış
və Peştəsər silsilələrinin baryer effekti onların
yüksək hissələrində və eləcə də dağdaxili çökək-
liklərdə (Dıman, Lerik, Yardımlı və s.) landşaft-
iqlim qurşağı üçün səciyyəvi olan şaquli zonallıq
qanunauyğunluğunun aridləşmə istiqamətində
pozulmasına və bununla da əlaqədar olaraq тяд-
гигат aparılan sahədə quraqlıqsevər kserofit və
kserofil biosenozun yayılması ilə səciyyələnən
inversiyanın yaranmasına səbəb olur.

Tədqiq olunan ərazidə silsilələr, dağarası
çökəkliklər, çay dərələri və başqa yüksək dərəcəli
morfostrukturların tektonik çata uyğun gələn və
bununla əlaqədar olaraq dinamiki gərginliyinin
yüksəkliyi ilə fərqlənən yamacları istisna olun-
maqla relyefin dayanıqlığı nisbətən stabil səciyyə
daşıyır. Яразидя həmçinin morfostrukturların
geodinamik cəhətdən nisbi tarazlıq vəziyyətinə
yaxın şəraitdə inkişaf etməsi, onları təşkil edən
qırışıqların mülayim quruluşda və süxurların əsa-
sən aşınmaya davamlı olmaları mühüm rol oy-
nayır. Lakin bəzən seysmoloji amillərin güclən-
dirdiyi qravitasiya, flüvial və başqa ekzodinamiki
destruktiv morfogenez proseslərin daha intensiv
inkişaf etdiyi çay dərələrinin, çökəkliklərin, sil-
silə, tirə və massivlərin dik yamacları dinamiki
gərginliklərinin xeyli yüksək olması ilə səciy-
yələnir. Bununla yanaşı, ərazinin geoloji qurulu-
şunda iştirak edən çöküntü və süxurların tərki-
bində ağır-toksik və radiaktiv mineral və metal-
ların az yayılması ilə əlaqədar olaraq ətraf mühi-
tin nukleidlərlə təbii çirklənməsi aşağı səviyyə-
dədir. Deyilənlər tədqiq olunan ərazidə fərqli xü-
susiyyətlərə malik ekoloji şəraitin formalaşmasında
relyefin mühit əmələgətirici funksiyasının mürək-
kəb səciyyə daşımasınы эюстярир ki, burada həmin
qanunauyğunluğun təzahür etməsində dağlıq siste-
min şaquli diferensiyasiyası (hündürlük zonallığı)
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və ya hipsometriyası xüsusi əhəmiyyət дашыйыр.
Talış dağlıq sistemində dağətəyi düzənlik-

lərlə yanaşı, alçaq dağlıq qurşaqda əksər relyef
formaları daha mülayim plastikaya malik oldu-
ğundan onlarda qravitasiya və flüvial destruktiv
proseslər (sürüşmə, uşqun, eroziya və s.) zəif in-
kişaf etmişdir. Qurşağın endodinamik proseslərin
fasilələrlə canlandığı litosfer plitələrinin kolliziya
zonasında yerləşməsilə əlaqədar olaraq тядгтгат
обйектиндя ekzodinamik proseslərin güclənməsi
də fasilələrlə baş verir. Bununla yanaşı, qurşaq
daxilində geodinamiki gərginliyin nisbətən zəif
səciyyə daşıması relyefin dayanıqlığının kifayət
qədər yüksək olmasına gətirib çıxarır ki, bunlar
da birlikdə geomorfoloji amilin əlverişli ekoloji
mühit formalaşdırmasına geniş imkan yaradır.

Alçaq dağlıq qurşaqda relyefin mühit
əmələgətirici funksiyası onu mürəkkəbləşdirən
morfostruktur və morfoskulpturların morfoge-
netik, plan quruluşları, məkanda yerləşməsi xüsu-
siyyətləri və eləcə də morfometrik və morfo-
qrafik göstəriciləri, hipsometrik vəziyyəti, onların
təşkil olunduqları çöküntü və süxurların litofa-
sial, petroloji-geokimyəvi və başqa xassələri ilə
əlaqədə özünü göstərir. Silsilələrin baryer amili
əlverişli iqlim şəraitinin yaranması ilə yanaşı, tor-
paq qatının morfostrukturları təşkil edən vulkanik
süxurlar əsasında formalaşması nəticəsində onun
minerallarla zənginliyinə və yüksək məhsuldar-
lığına səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə, əlverişli
relyef şəraitinin mövcudluğu qurşaqda insanların
həyat və təsərrüfat fəaliyyəti üçün münasib mü-
hitin əmələ gəlməsinə geniş imkan yaratdığından
bu реэион respublikanın ən çox mənimsənilmiş və
sıx məskunlaşmış bölgələrindəndir. Ərazi antro-
pogen təsirə məruz qalması, ekosistemlərin antro-
pogen deformasiyası və antropogen landşaftların,
xüsusilə də aqrolandşaftların geniş inkişaf et-
məsilə səciyyələnir. Bununla бярабяр, relyefin
yaratdığı əlverişli ekoloji mühit təbii fitosenozun
geniş yayılmasına, xüsusilə də sıx meşə örtü-
yünün formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu, bitki
örtüyünün növ tərkibinin zənginliyində də özünü
göstərir. Meşə formasiyası tərkibində bir sıra en-
demik və relikt növlərin mövcudluğu əlverişli
ekoloji şəraitin qədim tarixə malik olmasınы сцбут
edir. Qurşağı təşkil edən əsas morfostrukturlar
Talış mürəkkəb antiklinal və Peştəsər monoklinal
quruluşlu silsilələrin cənub-şərq kənarlarından,
mürəkkəb antiklinal quruluşla Burovar silsiləsin-
dən və dağdaxili çökəklik və çay dərələrindən

ibarətdir. Onların tektonik çatlarla mürəkkəbləş-
miş yamaclarında və çay dərələrinin antesedent
hissələrində qravitasiya və flüvial destruktiv pro-
seslərin intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq бу
sahələrdə ekoloji tarazlıq pozulur və mühitdə
əlverişsiz şərait müşahidə olunur.

Talış dağlıq sistemi ərazisinin xeyli sahəsi
orta, çox az hissəsi isə yüksək dağlıq qurşaqların
payına düşür. Qeyd olunduğu kimi, dağətəyindən
və alçaq dağlıqdan bu istiqamətdə iqlim yarım-
rütubətli subtropikdən quru subtropikə - aridləş-
məyə doğru dəyiшir (inversiya hadisəsi) və hipso-
metriyanın yüksəlməsilə əlaqədar olaraq relyefin
enerjisi, dinamikliyi, morfogenez proseslərin des-
truktiv fəaliyyəti və intensivliyi də yüksəlir. Odur
ki, яразидя alçaq dağlıq qurşağa nisbətən ekoloji
şərait kifayət qədər gərgin səciyyə daşıyır. Qur-
şaqda düzəlmə səthlərinin, akkumulyativ, ero-
zion-akkumulyativ çay terraslarının, geniş və
maili dibli dağdaxili çökəkliklərin yayılması,
torpaq əmələgəlmədə maqmatik süxurların geniş
spektrinin iştirak etməsi, relyefin hipsometri-
yasının şərtləndirdiyi sağlam-dağ iqlim şəraiti və
başqa təbii amillər əlverişli ekoloji mühit əmələ-
gətirici xassəyə malikdir. Bu baxımdan qurşağı
təşkil edən morfostrukturların morfogenetik-
morfometrik xüsusiyyətləri mühüm rol oynayır.
Ərazinin hipsometrik cəhətdən ən yüksək və iri
kənar sərhəd morfostrukturu olan Talış silsilə-
sinin baryer effekti əlverişli ekoloji mühitin for-
malaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir (cə-
nub–cənub-qərbdən gələn quru-isti və soyuq at-
mosfer axınlarının təsirini xeyli yumşaldır). Talış
və Peştəsər silsilələri ilə yanaşı, orta dağlıq qurşağın
əsas morfostrukturlarını onların arasında yerləşən
vulkanik-tektonik mənşəli Qosmalyan və Dıman,
törəmə sinklinal səciyyəli Yardımlı və qraben-sink-
linal quruluşlu Biləsər çökəklikləri təşkil edir. Bun-
lardan Yardımlı çökəkliyində və Peştəsər silsilə-
sinin sıldırım yamaclarında qravitasiya prosesləri-
nin, xüsusilə də sürüşmələrin geniş yayılması тяд-
гиг олан яразидя ekoloji gərginliyi xeyli artırır. La-
kin bu, insanların həyat şəraitində və təsərrüfat fəa-
liyyətində müəyyən mürəkkəbliklər yaratsa da, on-
ların sağlamlığına təhlükə törətmədiyindən ərazinin
məskunlaşmasında və mənimsənilməsində ciddi
maneəçilik törətmir.

Talış və Peştəsər silsilələrinin yüksək sahə-
lərində dinamiki morfogenez proseslərin güclən-
məsi, morfometrik göstəricilərin (şaquli və üfцqi
parçalanma, səthin meylliyi və s.) kəmiyyətləri-
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nin artması, morfoloji xüsusiyyətlərinin dəyişmə-
si, hipsometriya ilə əlaqədar olaraq relyefin ener-
jisinin yüksəlməsi və s. amillərin təsiri altında
formalaşan mühit insanların daimi məskunlaşma-
sını xeyli çətinləşdirir. Əlbətтə, relyefin hipso-
metriyasının insanların həyatı üçün yaratdığı
qeyri-normal termobarik və iqlim şəraiti юйрянди-
йимиз яразидя bəzi bitki və heyvan növlərinin
məskunlaşması üçün münasib mühitin yaranma-
sını istisna etmir.

Beləliklə, relyef ekosistemdə temperatu-
run, rütubətin, atmosfer təzyiqinin, səth və yeraltı
suların, üzvи və qeyri-üzvи mineral maddələrin,
enerjinin və s. paylanmasında, onların kəmiyyət
və keyfiyyət göstəricilərinin diferensiyasında və
ümumiyyətlə, atmosfer-hidrosfer-litosfer təbəqə-
lərinin qarşılıqlı əlaqəsində mühüm rol oynaya-
raq məkanda bu və ya digər xassəli ekoloji mü-
hitin formalaşmasına səbəb olur. Odur ki, ekoloji
geomorfologiya sahəsində aparılan tədqiqatlarda
ekosistemin əsas ünsürü olan relyefin mühit
əmələgətirici funksiyasına xüsusi diqqət verilmə-
si mühüm elmi və əməli əhəmiyyət kəsb edir.
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