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Азярбайъанын физики ъоьрафийасы 

Изащат вярягяси 

 Азярбайъанын физики ъоьрафийасы фянни физики ъоьрафийа 

фяннляри арасында ян мцщцм ящямиййят кясб едян фянлярдян 

биридир. Азярбайъанын физики ъоьрафийа фянни республикамызын  

ъоьрафи мювгейи, сащяси, сярщядляри, орографийасы, эеоложи-

эеоморфоложи грулушу, иглими, дахили сулары, торпаг-битки юртцйц, 

щейванлар алями вя ландшафт хцсусиййятляри щаггында эениш 

мялумат верир.  

 Бу фянн ъоьрафийа факцлтясинин гийаби шюбясиндя 

бакалавр пилляси цзря 14 саат (10 с. мцщазиря, 4 с. мяшьяля) 

щяъминдя тядрис олунур. 

Мювзулар цзря саатларын пайланмасы 

№ Мювзулар Ъями Мцщ. Мяш. 

1 Ъоьрафи мювгейи, орографийасы, 
эеоложи гурулушу, тябии ещтийатлары 

2 2  

2 Иглими, дахили сулары 2 2  
3 Торпаг-битки юртцйц, щейванлар 

алями вя ландшафтлары 
2 2  

4 Азярбайъанда тябияти 
мцщавизянин ясас проблемляри. 
Атмосферин, суйун, торпаьын вя 
битки юртцйцнцн мцщафизяси. 
Горуглар вя йасаглыглар.  

4 2 2 

5 Азярбайъанын физики-ъоьрафи 
районлашдырылмасы. Бюйцк вя 
Кичик Гафгазын, Кцр чюкяклийи, 
Лянкяран вя Орта Араз 
вилайятляри 

4 2 2 

                  Ъями: 14 10 4 



 

 

Мювзулар вя онларын мязмуну 

1 Ъоьрафи мювгейи, орографийасы, эеоложи гурулушу, тябии 
ещтийатлары  

Азярбайъанын шимал вя ъянуб, гярб вя шярг дювлятляри 

арасындакы кечид зонада, гядим «Ипяк Йолу» цзяриндя 

йерляшмяси, онун игтисади вя сийаси ящямиййяти. Тябии шяраитин 

ялверишли олмасы, тябии ещтийатларла зянэинлийи вя онларын 

тясяррцфат ящямиййяти. 

Релйефи вя эеоложи гурулуш. Релйефин цмуми хцсусиййятляри. 

Ясас орографик ващидляр. Бюйцк Гафгаз вя Кичик Гафгаз, 

Аразйаны силсиляляр, Талыш даьлары, Кцр-Араз, Самур-Дявячи,  

Лянкяран овалыглары вя Аразйаны дцзянликляр.  

Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir : 

1. Azərbaycanın coğrafi 

kordinatlarını,sahəsini,sərhədlərini; 

2. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyə və geosiyasi 

mövqeyə malik olmasını; 

3. Əlverişli təbii şəraitə və zəngin təbii ehtiyatlara 

malik olmasını; 

4. Respublikanın əsas oroqrafik vahidlərini; 

5. Ən böyük oroqrafik vahidlərə aid olan dağ 

silsilələrini,onlar üzərindəki yüksək zirvələrin 

adlarını və onların mütləq hündürlüyünü; 



6. Azərbaycanın əsas oroqrafik vahidlərinin geoloji 

quruluşunu; 

7. Ən qədim və ən cavan süxurların yayılma areallarını; 

Ədəbiyyat:   1.səh 5-62 

2. Иглими вя дахили сулары.  

Азярбайъан яразисиндя ясас иглим йарадыъы амилляр. Эцняш 

радиасийасы, атмосвер сиркулийасийасы, сятщ юртцйцнцн характери-

релйеф, ъоьрафи енлик, Хязяр дянизинин тясири вя с. 

Дахили сулары. Чайларын йаранмасында иглимин, 

орографийанын, эеоложу гурулушун вя битки юртцйцнцн ролу. 

Ясас чайлар вя онларын щидроложи хцсусиййятляри. Гидаланма 

мянбяляриня эюря чайларын тяснифаты. Чайларын щювзяляр цзря 

груплашдырылмасы. Эюлляр вя онларын бянбяйиня эюря тяснифаты.  

 Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir : 
 

1. Əsas iqlim yaradıcı amilləri; 

2. Günəşli günlərin,ümumi günəş 

radiasiyasının,radiasiya balansının ərazidə paylanma 

xüsusiyyətləri; 

3. Atmosfer sirkulyasiyasına təsir göstərən hakim hava 

kütlələrini və küləkləri; 

4. Atmosfer yağıntılarının paylanma xüsusiyyətlərini; 

5. Respublika ərazisində yayılmış iqlim tiplərini; 

6. Azərbaycanda çay şəbəkəsinin sıxlığı və onu 

formalaşdıran amillər; 

7. Əsas çaylarımız və onların hidroloji xüsusiyyətlərini; 



8. Çayların qidalanma mənbələrinə görə təsnifatını; 

9. Ən böyük göllərimiz və onların mənşəyinə görə 

təsnifatı; 

10. Ən böyük su anbarlarımız və suvarma kanallarımızı; 

Ədəbiyyat:  1.səh 113-174; 188-201; 5. сящ. 18-45 

3. Торпаг-битки юртцйц, щейванлар алями вя ландшафтлары  

Торпаг юртцйц. Ясас торпаг ямяляэятирян амилляр. 

Азярбайъанда торпаг ямяляэялмянин инкишаф хцсусиййятляри 

Азярбайъан торпагларынын эенетик тяснифаты. 

Бирки юртцйц. Азярбайъанын битки юртцйцнцн сяъиййяви 

хцсусиййятляри. Биткилярин шагули гуршаглар цзря дяйишмяси. 

Бюйцк Гафгаз вя Кичик Гафгаз, Талыш овалыгларында вя 

Нахчыван МР-да биткилярин щцндцрлцк гуршаглары цзря 

дяйишилмясиндя фяргли ъящятляр. Ясас битки типляри: субалп вя алп 

чямянликляри, чюл-йарымсящра вя су-батаглыг битки комплексляри. 

Бюйцк вя Кичик Гафгазын даь мешяляринин спесифик яламятляри 

вя онларын антропоэен тясирля дяйишилмяси. 

Щейванлар алями. Республика фаунасынын зянэинлийини 

мцяййян едян ясас амилляр. Мцхтялиф иглим шяраити вя битки 

ареалларында щейванларын груплашмасы. 

Ландшафтлары. Ландшафтлары вя физики-ъоьрафи районлашмасы. 

Ландшафтын цфцги вя юагули диференсасийасы вя она тясир едян 

ясас амилляр. Ясас ландшафт типляри вя комплексляринин сяъиййяси. 

Антропоэен ландшафтлар. 

Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir : 

1. Əsas torpaq əmələgətirən amillərini; 



2. Azərbaycanın torpaq ekoloji şəraitini; 

3. Azərbaycanda mövcud olan torpaq təsnifatlarını; 

4. Azərbaycanda yayılmış əsas torpaq tiplərini və 

onların diaqnostik əlamətlərini; 

5. Azərbaycanın bitki örtüyünün səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini; 

6. Azərbaycanın endemik və relikt bitkilərinin yayılma 

areallarını; 

7. Azərbaycanda bitkilərin şaquli zonallıq üzrə 

dəyişməsini; 

8. Böyük və Kiçik Qafqaz,Talış dağları və Naxçıvan 

MR-da bitki örtüyünün hündürlük qurşağı üzrə 

dəyişilməsində fərqli cəhətləri; 

9. Yarımsəhra quruçölün,dağ çöllərin,dağ 

meşələrin,dağ çəmənlərin,kserofit kolluqların və 

Hirkan meşələrinin xarakterik bitkilərini; 

10. Azərbaycanın meşələri və onların antropogen təsirlə 

dəyişilməsini; 

11. Azərbaycan faunasının zənginliyinə təsir edən 

amilləri; 

12. Müxtəlif landşaft tipləri üçün xarakter olan 

heyvanlar aləmini; 

13. Düzənlik və dağ landşaftlarını və onların xarakterik 

xüsusiyyətlərini; 



Ədəbiyyat:  1. сəh 220-256, 291-345, 2. сəh 8-75, 3. сящ. 143-

174, 243-278 

4. Азярбайъанда тябияти мцщавизянин ясас проблемляри. 

Атмосферин, суйун, торпаьын вя битки юртцйцнцн мцщафизяси. 

Горуглар вя йасаглыглар. 

Тябияти мцщавизя. Тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя 

олунмасы вя онларын горунмасы проблемляри. Фауна вя флора 

нювляринин сахланылмасы, бярпасы вя горунмасы. Су вя 

атмосферин чирклянмясиня гаршы мцбаризя тядбирляри. Торпаг 

ерозийасы, шорлашма-шоракятляшмя, сел, сцрцшмя вя с. щадисяляря 

гаршы мцбаризя тядбирляри. Сящралашма вя она гаршы мцщафизя. 

Айры-айры бюлэялярдя тябияти мцщафязянин сяъиййяси 

хцсусиййятляри. 

       Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir :  

1. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində mövcud olan 

ekoloji problemləri; 

2. Su hövzələrinin və atmosferin çirklənməsini; 

3. Atmosferin çirklənməsinə qarşı mübarizə tədbirləri; 

4. Torpaq erroziyası,şorlaşma-şorakətləşmə,sel və 

sürüşmə hadisələri baş verən areallar və ona qarşı 

mübarizə tədbirləri; 

5. Səhralaşma və ona qarşı mübarizə tədbirləri; 

6. Fauna və floranın qorunması və bərpasını; 

Ədəbiyyat:  1. səh 345-372 



5. Азярбайъанын физики-ъоьрафи районлашдырылмасы. Бюйцк 

вя  

Кичик Гафгазын, Кцр чюкяклийи, Лянкяран вя Орта Араз 

вилайятляри. 

Мювъуд физики-ъоьрафи районлашма схемляринин тящлили. 

Физики-ъоьрафи районлашманын таксономик ващитляр системи. 

Азярбайъан республикасынын физки-ъоьрафи вилайятляри вя 

районларынын физики-ъоьрафи сяъиййяси. 

Mövzu əhatəsində tələbə bilməlidir : 

1.Mövcud fiziki coğrafi rayonlaşma sxemlərini; 

2. Fiziki-coğrafi rayonlaşmada istifadə edilən 

taksonomik vahidləri; 

3. Azərbaycanın fiziki-coğrafi vilayətləri və onların 

bölündüyü fiziki-coğrafi rayonların landşaft 

xüsusiyyətlərini; 

Ədəbiyyat:  2. səh 81-84. 
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