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1233Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1233Y Landşaftşünaslıq vә landşaftın ekologiyası
1 Bakteriyaların konsetrasiyasının çox olduğu dәrinlik hansıdır?

•

600 m
1 – 100 m
2500 m
1500 m
800 m

2 Dörd mәrtәbәlilik strukturuna malik nәhәng coğrafi kompleks hansıdır ?

•

biosfer
atmosfer
yer qabığı
dağ komplekslәri
okeanlar

3 Yer sәthindә maddә vә enerji mübadilәsinin intensiv getdiyi landşaft yaradıcı tәbәqә necә adlanır?

•

landşaft sferası
biosenoz
pedosfera
mikrosfera
hipergenez

4 Okean dәrinliklәrindәki sular hansı maddәlәrlә daha çox zәngindir?

•

nitrat vә kalsium
azot vә karbon
fosfat vә nitrat
dәniz vә fosfor
xlor vә oksigen

5 Hidrosfer vә atmosferin kontakt tәbәqәsinin aşağı qurtaracağı hansı dәrinlikdә yerlәşir?

•

200300 m
150200 m
50100 m
120150 m
300350 m

6 Bioloji hәyatın әn zәngin olduğu okean mәrtәbәsi hansıdır?

•

batial zona
ultraabissal zona
şelf zonası
abissal zona
materik әtәyi zona

7 Materik yamacı (batial) zonası hansı dәrinliyәdәk davam edir?

•

10002500 m.
25003000 m
60006500 m
6000dәn dәrin
2001000 m

8 әtraf mühitlә azad surәtdә maddә vә enerji mübadilәsi aparan açıq tipli bütov tәbii varlıq hansıdır ?

•

landşaft sperası
üfiqi struktur
şaquli struktur
tәbii әrazi komplekslәri
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coğrafi mühit

9 Tәbii kompenentlәr sistemi arasında yaranan әlaqә neçә adlanır?

•

geosistem
erigeosfera
landşaft sperası
coğrafi mühit
tәbii әrazi kompleksi

10 Tәbii әrazi komplekslәri necә formalaşır ?

•

әtraf mühitlә maddә vә enerji mübadilәsi aparır
tәbii rejimlәrin birliyini yaradan elementdir
coğrafi sistemdә nisbәtәn sabit varlıqdır
coğrafi mühitdә çox formalaşır
landşaftın üfiqi strukturunda yayılmışdır

11 Okeanda yalnız hansı iki coğrafi sferanın bir başa tәması müşahidә edilir?

•

bitosferin atmosferlә vә biosferin litosferlә
biosferin atmosferlә vә atmosferin hidrosferlә
atmosferin hidrosferlә vә hidrosferin litosferlә
litosferin hidrosferlә vә litosferin atmosferlә
hidrosferin biosferlә vә atmosferin litosferlә

12 Atmosferin yerә әn yaxın, yәni 1,52 metr olan hissәsindә hansı horizont әmәlә gәlir?

•

atmosfer zonası
mikrosfera
atmosfer sferası
mezosfera
pedosfera

13 V.İ.Vernadskinin biosfer haqqındakı tәliminә daxil olan hәyat pәrdәsi hansı tәbәqәlәrdә yaranır?

•

Litosferin, atmosferin vә hidrosferin birbirinә yaxın hissәsindә
hidorsfer vә atmosferin yuxarı hissәsindә
coğrafi tәbәqә vә labdşaft sferasında
bütünlüklә bisoferdә
litosferin üst hissәsi vә atmosferin üst hissәsindә

14 Okeanlarda neçә mәrtәbәlilik strukturu fәrqlәndirilir?

•

üç
iki
beş
dörd
altı

15 Sualtı landşaft sferasının diqәr sferalardan fәrqi nәdir?

•

bioloji kütlәnin azlığı, yüksәk duzluluq,işığın olmaması
üfiqi differensiasiyanın güclü olması
canlı arqanizlәrin sıxlığı
su axınlarının sürәtli hәrәkәti
temperatur vә duzluluğun teztez dәyişmәsi

16 Orta rәqәmlәrlә sәciyyәlәnәn ritm müddәtlәri hansıdır ?

•

tәkrarlanan
dövrü
dinamik
tsikl
dәyişkәn

17 Eyni vaxtda baş verәn ritmlәr neçә adlanır?

•
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•

dövrü
tsiklik
tәkrar
kompleks
dinamik

18 Mәrz komplekslәri hansı tәbii әrazilәrdә formalaşır ?

•

çay deltalarında
dәniz sahillәrindә
çay vadilәrindә
bataqlıqlarda
qobu vә yarğanlarda

19 Dövrü ritmlәr necә baş verir ?

•

proqnozlaşdırmada istifadә olununr
fәsli xarakterli ritmlәrdir
yalnız çoxillik ola bilәr
eyni vaxtda baş verir
tsiklik olaraq formalaşır

20 Ritmikanın neçә forması fәrqlәndirilir?

•

1
2
4
3
6

21 Landşaftın dәyişmәsindә müşahidә edilәn hadisәlәri sәciyyәlәndirәn anlayış necә adlanır ?

•

landaşaftın dinamikası
landaşaftın tәkamülü
landşaft proqonozu
landşaftın üfiqi strukturu
landşaftın şaquli strukturu

22 Elyuvial , superakval vә subakval landşaftlar, hansı landşaft vahidinin tiplәridir?

•

azonal
mәrz
intrazonal
fasiya
zonal

23 Davamiyyәt müddәtinә görә tsikllәr neçә qruppa bölünür?

•

6
5
2
4
3

24 Tsiklik ritm müddәtlәri hansı ölçüdә sәciyyәlәnir?

•

1000 illәrlә
әsrlәrlә
kiçik rәqәmlәrlә
orta rәqәmlәrlә
bir neçә il müddәtindә

25 Qabarıq mezorelyef formaları vә yüksәk yastı suayrıcılar, çökәk mezorelyef formaları vә alçaq terraslar kateqoriyaları
hansı landşaft vahidinә aiddir?

•

intrazonal
fasiya
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•

mәrz
azonal
zonal

26 A.Q.İsaçenkoya görә mәrzin neçә әsas kateqoriyası var?

•

6
3
5
2
4

27 Sutkalıq vә fәsli fazaların davamlılığı vә dәyişkәnliyi hansı tәbiәt hadisәsindәn asılıdır?

•

tavaların hәrәkәti
vulkanların püskürmәsi
günәş fәallığının inkişafından
planetlәrin cazibә qüvvәsi
sel vә daşqınlar

28

•

çoxillik
fәsli
bir illik
sutkalıq
dövrü

29 Fәsli vә ya illik tsiklların әmәlә gәlmәsinin әsas sәbәblәri hansı tәbiәt hadisәlәridir?

•

sәhraların әsasәn tropiklәrdә geniş yayılması
Yerdәki illik yağıntıların miqdarının dәyişmәsi
seysmik qurşaqlarda yaranan fәallıq
Yerin Günәşә görә vәziyyәti vә yer oxunun mailliyi
yerdәki vulkanların vaxtaşırı püskürmәsi

30 Hәr bir ritmik dәyişkәnlikdәn sonra әvvәlki vәziyyәtinә qayıdarkәn müşahidә edilәn әyintilәr yığılaraq landşaftda hansı
xüsusiyyәtlәri dәyişdirir ?
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•

landşaftın sferlәr arası mәsafәsini
landşaftın strukturunu vә inkişafını
landşaftın tiplәrini vә yarımtiplәrini
landşaftın növ vә siniflәrini
landşaftın genezisini

31 Dәyişәn ritm müddәtlәri necә adlanır?

•

fasiya
ritmika
tsikl
tәkamül
dinamika

32 Landşaftın strukturunu vә inkişafını dәyişdirәn hadisәlәr hansılardır?

•

ritmika
tәkamül
inkişaf
çoxillik
tskilik

33 Ritmik hadisәlәrin hansı fomaları var?

•

formaları yoxdur
fәsli vә sutkalıq
illik vә fәsli
dövrü vә tskilik
çoxillik vә dövrü

34 Coğrafi sistemdә nisbәtәn sabit varlıq olub, tәbii rejimlәrin birliyini yaradan hәrәkәt forması hansıdır?

•

tәnzimlәyici
dәyişdirici
intensiv
tәkamül
sabitlәşdirici

35 Kompleks hadisәlәrin zaman etibarı ilә tәkrarlanması necә adlanır ?

•

proqnoz
tәkamül
dinamika
ritmika
tsikl

36 Landşaftın meydana gәlmәsinә vә müasir dinamik vәziyyәtinin yaranmasına sәbәb olan proseslәrin cәmi necә adlanır?

•

landşaftın proqnozu
landşaftın genezisi
landşaftın dinamikası
landşaftın tәkamülü
landşaftın ritmikası

37 Landşaftlar üçün tipik olan vәziyyәti, rejimi vә komponentlәr arasındakı әlaqәni saxlama fәaliyyәti necә adlanır?

•

davamlılıq
tәkrarlanma
sabitlәşdirmә
özözünü tәnzimlәmә
dәyişdirmә

38 Tsiklik ritmikanın müddәti necә sәciyyәlәnir?

•

dövrü olaraq
orta rәqәmlәrlә
milyon illәrlә
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sutkalıq olaraq
kiçik rәqәmlәrlә

39 Landşaftın proqnozu verilәrkәn, hәr şeydәn әvvәl hansı şәrtlәrә әmәl edilmәlidir? 1.) әrazinin geoloji vә litoloji özülünü
tәdqiq etmәli vә araşdırılmalıdır 2.) landşafta antropegen tәsirin müasir forma vә normalarını saxlamaq şәrti
gözlәnilmәlidir 3.) әrazinin landşaft xüsusiyyәtlәrini tәyin etmәklә yanaşı, onun tip vә yaraımtiplәri dә nәzәrә alınmalıdır
4.) Coğrafi sistemlәr vә onlar daxilindә zaman etibarı ilә әmәlә gәlәn taksonomik vahidlәrin qanunauyğun sırası
dәqiqlәşdirmәlidir. 5.) antropogentexnogen tәsirin dәyişmә xarakteri vә intensivliyi şәraiti nәzәrә alınmalıdır. (Sürәt
21.05.2014 11:15:01)

•

2,5
1,2
2,4
4,5
3,5

40 Mütәrәqqi elementlәr hansı landşaft proseslәrindә iştirak edir?

•

hidroqrafik şәbәkәnin yaranmasında
landşaftın inkişafında
landşaftın dinamikliyindә
biosenozların yayılmasında
torpaq tiplәrinin formalaşmasında

41 Dövrlәr әrzindә bir sıra landşaft tiplәrinin, yarımtiplәrinin vә onun külli miqdarda morfoloji hissәlәrinin tamamilә mәhv
olmasına sәbәb nә olmuşdur ?

•

kütlәvi quraqlığın yayılması vә sәhralaşma
buz örtüyünün altında qalması vә dәniz transqressiyaları
heç biri
daxili qüvvәlәrin fәallığı, vulkanizm prosesi
yer qabığının qalxması, tektonik proseslәr

42 İnvariant komplekslәrin әvәz olunması hansı proseslәr nәticәsindә baş verir?

•

tәbii vә antropogen tәsirlәr
kosmik şüaların tәsiri
Ozon qatının naziklәnmәsi
yeraltı tәkanların tәsiri
günәşlә baş verәn partlayışların tәsiri

43 Mütәrәqqi dәyişkәnliklәrlә müşayәt olunan vә landşaftın strukturlarının ardıcıl olaraq biri digәrini әvәz etmәsi prosesi
necә adlanır?

•

landşaftın tәkamülu
landşaftın genezisi
landşaftın dinamikası
coğrafi mühit
landşaft sperası

44 Fasiyaların su ilә dolmuş mәnfi relyef formalarındа әmәlә gәlәn tipi hansıdır?

•

subakval
iatrazonal
delynvial
elynvial
zonal

45 Yeraltı suların sәviyyәsinin sәthә yaxın olan fasiya tipi necә adlanır ?

•

zonal
superakval
subakval
elyuvial
azonal

46 Relyefin qabarıq formalarına aid edilәn fasiya tipi hansıdır?
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•

superakval
elyuvial
azonal
zonal
subakval

47 Elementar landşaft kimi fasiyanın neçә tipi mövcuddur?

•

6
2
4
3
5

48 Xüsüsilә yay aylarında 12 ay vә yaz aylarından 12 hәftә әvvәl baş verәcәk tәbii hadisәlәrin proqnozlaşdırılması hansı
metodla mümkündür? (Sürәt 21.05.2014 11:13:58)

•

coğrafi sistemlәrin analogiyası metodu
fenoloji indikasiya metodu
invariant proqnozlar metodu
zaman analogiyası metodu
ekstrapolyasiya metodu

49 Landşaftın tәnәzzülü nә zaman baş verir?

•

innariant geosistemlәrin inkişafı nәticәsindә
fәlakәtli tәbii vә texnogen proseslәr nәticәsindә
yüksәk dәrәcәli tәbii әrazi komplekslәrin tәkamülü nәticәsindә
xarici vә daxili amillәrin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә
landşaftların dinamiki dәyişikliyi nәticәsindә

50 Hansı landşaftlar bu vә ya digәr dәrәcәdәn olan geosistemlәrin dәyişmәsi zamanı özünün әvvәlki vәziyyәtini sabit
saxlayan әlamәtlәrin cәminә aiddir?

•

zonal landşaftlar
dinamiki landşaftlar
üfüqi landşaftlar
dәyişәn landşaftlar
invariant landşaftlar

51 Landşaftın müasir strukturunu tәyin edәn, relikt vә endemik elementlәri özündә birlәşdirәn landşaft elementlәri necә
adlanır?

•

buzlaq elementlәr
biosenoz elementlәr
torpaq elementlәri
konservativ elementlәr
hidroqrafik elementlәr

52 Konkret mәkanda cansız canlı komponentlәrin qarşılıqlı әlaqәsi vә tәbiiantropogen sistemlәrin fәaliyyәti nәticәsindә
formalaşan sistemlәr necә adlanır?

•

Zonallıq strukturu
Ekosistemlәr
Landşaft qurşaqları
Tektonik proseslәr
Biosistemlәr

53 Landşaftın dinamikasının tәhlilinә әsaslanan proqnozlaşma müddәti hansıdır? (Sürәt 21.05.2014 11:14:37)

•

әn yüksәk müddәtli
yüksәk müddәtli
uzun müddәtli
qısa müddәtli
orta müddәtli

54 Landşaft proqonozlşmasında neçә metoddan istifadә edilir? (Sürәt 21.05.2014 11:14:26)
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•

5
2
3
4
6

55 İnkişafı qabaqcadan aydınlaşdırma tәmayülü nәdir ? (Sürәt 21.05.2014 11:14:14)

•

genezis
dinamika
tәkamül
proqnozlaşdırma
ritmika

56 Dağın әtәyindәn zirvәsinә doğru qalxarkәn istiliklә tәmin olunma şәraitinin dәyişmәsi hansı landşaft strukturunu
yaradır?

•

zonal differensiasiyanı
enlik qurşaqlarını
hündürlük qurşaqlarını
üfüqi strukturu
azonal differensiasiyanı

57 Materiklәrin çox hissәsinin (39,3%) şimal, az hissәsinin isә (19,1%) cәnub kürәsindә yerlәşmәsi landşaftının hansı
differensiasiyasına aid etmәk olar?

•

enlik differensiasiya
intrazonal differensiasiya
zonal differensiasiya
hündürlük differensiasiya
azonal differensiasiya

58 Hündürlük qurşaqlarının әmәlә gәlmәsinin әsas sәbәblәrindәn biri hansıdır?

•

alcaqdağlıq әrazilәrdә yağıntıdan asılı olaraq, rütübәtin paylanması
dağın әtәyindәn zirvәsinә doğru qalxarkәn istiliklә tәmin olunmanın dәyişmәsi
ortadağlıqdaintensiv otarılma nәticәsindә eroziya vә diqradasiya proseslәrinin güclәnmәsi
dağ yamaclarında dәmyә әkinçiliyinin inkişaf etdiyilmәsi
nival qurşaqda qar örtüyünün qalınlığına nәzәrәn günәş radiasiyasının artması

59 Lәnkәran ovalığı landşaftları hansı landşaft tipinә aid edilir?

•

zonal
azonal
sadә
intrazonal
mürәkkәb

60 Dağmeşә landşaftlarının qurşaq әmәlә gәtirmәdiyi әrazi:

•

Kiçik Qafqaz
Talış dağları
Böyük Qafqaz
ZәngәzurDәrәlәyәz
heç biri

61 İntrazonal landşaftların yaranma sәbәblәri hansılardır?

•

Yarımsәhra iqlimi, çay suları.
Quraq iqlim, dağlıq relyef
Bol yağıntı, yüksәk rütübәt.
Çöl iqlimi,yeraltı sular.
Çay suları.Yeraltı suların sәthә yaxınlığı.

62 Zonallıq vә intrazonallıq anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

Q.N.Vısotski
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D.A.Anuçin
Q.F.Morozov
L.S.Berq
V.V.Dokuçayev

63 İqlim şәraitinin enlik vә hündürlük zonallığı haqqındakı fikirlәr kimә mәxsusdur?

•

Ç.Darvin
K.F.Rulye
A.Humbolt
N.A.Seversov
M.V.Lomonosov

64 Ayrıayrı landşaft zonası daxilindә inkişaf edәn vә hәmin zonanın iqlimekoloji şәraiti ilә o qәdәr dә әlaqәdar olmayan
TәK hansıdır?

•

kserofit
azonal
zonal
intrazonal
hidromorf

65 İqlimlә ayrılmaz surәtdә bağlı olan landşaft zonallığı hansıdır ?

•

intrazonal
enlik
üfüqi
şaquli
hündürlük

66 Azәrbaycanın ayrıayrı dağlıq vilayәtlәrindә dağәtәyindәn yüksәkdağlığa qәdәr landşaft komplekslәrinin düzgün
ardıcıllığını seçin? 1. dağmeşә 5.quruçöl 2.nivalbuzlaq 6.sәhralıqlar 3.dağçәmәn 7.şoranlıqlar 4.yarımsәhra 8.alp
çәmәnliklәri

•

2, 4, 6, 8, 5
1, 3, 4, 7, 2
4, 5, 1,3, 2
3, 4, 5, 7, 2
1, 6, 7, 8, 3

67 B. Polınov vә R.Abolinin ilk dәfә tәrtib etdiklәri xәritә hansıdır ?

•

landşaft
torpaq
fiziki
geomorfoloji
kartoqrafik

68 ZәngәzurDәrәlәyәz silsilәsindә qurşaq әmәlә gәtirmәyәn tәbii landşaft kompleksi hansıdır ?

•

alp çәmәnliklәri
yarımsәhra
dağәtәyi düzәnlik
dağmeşә
bozqır çәmәnliklәr

69 Naxçıvan dağlıq sahәsindә landşaft qurşaqlarının yüksәklik vә üfiqi strukturu Böyük vә Kiçik Qafqaz dağlarından hansı
xüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnir?

•

burada yerlәşәn müxtәlif xassәli süxurlar vaxtaşırı yuyulmaya vә eroziyaya mәruz qalır
dağçәmәn komplekslәri әvәzinә dağ kserofit k4omplekslәr yerlәşir
burada dağmeşә vә dağçәmәn qurşaqları zonallıq üzrә düzgün yerlәşmәmişdir
yarımsәhra komplekslәrindәn sonra, birbaşa dağçәmәn komplekslәri formalaşır
dağәtәyi zonaya yüksәk dağlıqdan fәrqli olaraq daha çox yağıntı düşür

70 Hava kütlәlәrinin dörd әsas tiplәri hansıdır? 1. subtropik 4. subnival 7. ekvatorial 2. tropik 5. arktik 8. subantarktik
3.nival 6. milayim 9. subekvatorial
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•

5,6,8,9
3,4,6,9
1,2,5,8
2,4,6,8
2,5,6,7

71 Azonal landşaftların müşahidә olunduğu әrazi hansıdır?

•

Bazardüzü
Kiçik Qafqaz
Talış dağları
Dәrәlәyәz
Şahdağ

72 İntrazonal landşaftlar hansılardır?

•

Suayırıcı silsilә, Pirqulu meşәlәri.
Talış dağları, Lәnkәran ovalığı
Qobustan çöllәri, Qarabağ düzü
Şollar düzü, Naxçıvanın orta dağları
Kürboyu meşәlәr, Yalama meşәlәri

73 Yeraltı suların tәsiri ilә ifrat rütubәtlәnmә nәticәsindә yaranan landşaftlar necә adlanır ?

•

evriqial
edafotop
dekstruktiv
hidromorf
avtomorf

74 KürAraz ovalığı landşaftlarında hansı kimyәvi maddәnin istifadәsi kritik vәziyyәtә sәbәb olmuşdur ?

•

sialit vә kaliumun
mineral gübrәlәrin
azot vә fosforun
qәlәvilәrin
pestisidlәrin

75 Hansı landşaftlarda 10 il әrzindә neft vә lay suları ilә çirklәnmiş geosistemlәr özözünә tәmizlәnә bilir ?

•

tropik meşәlәrdә
ekvatorial qurşaqda
milayım qurşaqda
subqütb vә qütblәrdә
quru subtropiklәrdә

76 Heyvandarlıq vә dәmyә әkinçiliyi әn çox әrazilәrin hansı qurşaqlarında inkişaf etdirilir ?

•

dağәtәyi düzәnliklәrdә
orta vә yüksәk dağlıqda
nival qurşaqda
alçaq dağlıqda
dik vә maili yamaclarda

77 SamurDәvәçi, Lәnkәran vә KürAraz ovalıqlarında qrunt vә yeraltı suların sәthә çıxdığı alçaq sahәlәrdә hansı landşaft
tiplәri inkişaf etmişdir ?

•

terraslaşmış alçaqdağlıq landşaftları
yarımsәhra vә quruçöl
çәmәn, çәmәnbataqlıq landşaftları
meşәçәmәn vә meşә kolluqlar
abrazionakkumlyativ tipi lanşaftlar

78 Şumlanma zamanı landşaftın әsas hansı indikatorları dәyişikliyә uğrayır ?
hidroqrafik şәbәkә
landşaft növ vә yarımnövlәri
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•

torpaq vә onun tiplәri
iqlim ünsürlәri
bitki örtüyu vә heyvanat alәmi

79 Dünyada kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının neçә faizi suvarılan әkinçilik rayonlarının payına düşür?

•

70%dәn çox
50 %dәn çoxu
60%
35%dәn az
47%dәn az

80 әn әlverişli dәmyә әkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir?

•

sәhralara
meşә sahәlәrinә
buzlaqlara
quru çöllәrә
yarımsәhralara

81 Pestisidlәrin miqdarına görә әn kritik ekoloji vәziyyәt hansı rayonlarda müşahidә olunur?

•

KürAraz ovalığı
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Talış dağları
Naxçıvan MR

82 Azәrbaycan әrazisindә Böyük Qafqazın orta vә yüksәk dağlıq hissәsindә әsasәn hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri nkişaf
etmişdir?

•

heyvandarlıq vә dәmyә әkinçiliyi
bostançılıq tәsәrrüfatı
bağçılıq vә suvarma әkinçiliyi
köçürmә otlaq maldarlığı
intensiv suvarma әkinçiliyi

83 Quru subtropik әrazilәrdә neft vә lay sualrı ilә çirklәnmiş geosistemlәrdә özözünә tәmizlәnmәnin müddәti tәxminәn nә
qәdәrdir?

•

5 il
2 il
3 il
10 il
12 il

84 Ayrıayrı landşaft zonası daxilindә inkişaf edәn hidromorf landşaftlar, nә üçün hәmin zonanın iqlimekoloji şәraitindәn
asılı deyil?

•

dağlıq әrazilәrin üstünlüyünә görә
yamaclarda baş verәn eroziyadenudasyon proseslәrә görә
әsasәn yeraltı, göl vә çay sularının sәthә yaxınlığına görә
ariddenudasyon proseslәrin intensivliyinә görә
düzәn әrazilәrin üstünlüyünә görә

85 Hidromorf landşaftlar necә yaranır?

•

otlaqçöl landşaftları sahәsindә
hündür dağlıq әrazilәrin dik yamaclarında
şoranlıqların geniş yayıldığı әrazilәrdә
dagmeşә landşaftlarının yayıldığı sahәlәrdә
yeraltı suların tәsiri ilә ifrat rütubәtlәnmә nәticәsindә

86 Dünyada әhalinin artım sәviyyәsini nәzәrә alaraq, әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi hansı ekoloji problemlәrә gәtirib
çıxarır?

•

okeanların süni şәkildә qurudulmasına
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•

tropik meşәlәrin sürәtlә qurulmasına
mrriqasiya landşaftlarının genişlәnmәsinә
eroziya vә denidasiya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hallarının intensivlәşmәsinә

87 Düzәnlikdәn fәrqli olaraq, dağlıq әrazilәrdә әn çox әkilәn kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır?

•

qarğıdalı vә çәltik
pambıq vә taxıl
bostan bitkilәri
çәltik vә günәbaxan
arpa vә kartof

88 Dәmyә әkinçiliyinin әn çox yayıldığı qurşaqlar hansılardır?

•

Yalnız mülayim qurşaq
subtropik vә mülayim qurşaqların sәrhәddi boyu
tropik sәhralar boyunca
subarktik vә mülayim qurlaqların sәrhәddi boyu
subekvatorial qurşağın bütün sahәlәrindә

89 Abşeron yarımadasının landşaft komplekslәrinin neçә hektarı neftlә çirklәnmişdir?

•

22 min ha
28,8 min ha
35 min ha
30 min ha
17 min ha

90 QarayazıAğstafa yasaqlığındakı tuqay meşәlәrindә üstünlük tәşkil edәn ağac növüdür:

•

palıd
küknar
Qaraçöhrә
ardıc
Eldar şamı

91 Hansı qurşaq daxilindә suvarılan rayonlarda mәhsuldarlıq dәmyә әkinçilik rayonlarına nisbәtәn çox yüksәkdir?

•

subekvatorial
tropik
ekvatorial
mülayim
subtropik

92 әsaslı kapital qoyuluşu sәrf etmәklә әkin әrazilәrinin sahәsini neçә dәfә artırmaq olar?

•

3,6 dәfә
2 dәfә
1,7 dәfә
5 dәfә
6,5 dәfә

93 Kәnd tәsәrrüfatına kәskin ziyan vuran gәmiricilәrin artmasına sәbәb nәdir?

•

suvarma әkinçiliyinin inkişafı
geniş sahәlәrin şumlanması
meşәlәrin qırılması
yamac eroziyalarının çoxalması
yeraltı suların sәviyyәsinin qalxması

94 QarayazıAğstafa yasaqlığının yaradlmasnda mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
tәbii tuqay landaşaftını qorumaq
Heyvanları qorumaq
ot bitkilәrini qorumaq
12/89

22.12.2016

torpaq örtüyünü qorumaq

95 Hidroloji abidәlәr nәdir ?

•

Buludluluq, rütubәtlilik, şeh
Okean hövzәlәri
Şәlalәlәr , bulaqlar , bataqlıqlar
Çaylar
Qar xәtti

96 Landşaft abidәlәrinә nәlәr aid edilir ?

•

abidәlәrә aid edilmir
landşaft formaları
әrazilәrin landşaft komplekslәri
әrazilәrin landşaft formaları
dağdüzәn landşaftları

97 Yeraltı suların sәthә yaxınlığı lanşaft komplekslәrindә nә kimi mәnfi nәticә yaradır ?

•

sәhralaşma
eroziya
aşınma
şorlaşma
deqradasiya

98 Azәrbaycanda mövcud olan Alüminium zavodu hansı iqtisadi rayon әrazisi landşaftlarının çirklәnmәsinә sәbab olur ?

•

Naxçıvan
KürAraz
ŞәkiZaqatala
GәncәQazax
LәnkәranAstara

99 Tәhlükәli tәbii obyektlәr yaxınlığında salınan yaşayış mәntәqәlәri әsasәn hansı regionlardadır?

•

SamurDәvәçi ovalığı, Kiçik Qafqazın şimalı vә cәnubşәrqi
Kiçik Qafqazın cәnubu, KürAraz ovalığı, Talış dağları
Böyük Qafqazın cәnubu, Talış dağları, Naxçıvan MR
Abşeron yarımadası, BöyükQafqazın cәnubu vә cәnubşәrqi
Qarabağ maili düzәnliyi, Talış dağları, Abşeron yarımadası

100 Bәrk tullantı maddәlәri, o çümlәdәn xammal faydalı qazıntılar vasitәsi ilә çirklәnәn regionlar hansılardır?

•

Naxçıvanın yüksәkdağlığı vә ŞamurDәvәçi ovalığı
Böyük Qafqazın şimalşәrqi vә Abşeron yarımadası
Kiçik Qafqazın şimalşәrqi vә Abşeron yarımadası
Talış dağları vә Naxçıvanın ortadağlığı
Böyük Qafqazın cәnubu vә KürAraz ovalığı

101 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә Abşeron yarımadasından başqa, tәbii landşaft sahәlәrinin neftlә çirklәnmәsi hansı
rayonlarda da müşahidә edilir?

•

Naftalan, Daşkәsәn, Kәlbәcәr , Laçin
Lәnkәran, Astara, Yardımlı, Bәhramtәpә
Ordubad, Şәrur, Şahbuz, Babәk
Şırvan, Neftçala, Siyәzәn, Kürdәmir
Zәngilan, Şabran, Xızı, Siyәzәn

102 Xәzәr dәnizi hövzәsinә daxil olan sәnaye vә mәişәt tullantıları әn çox hansı çayların vasitәsilә gәtirilir?

•

cәnub qәrb çaylarıKür, Lәnkәran, Astara çayı
şimal çaylarıUral, Emba çayları
şimalqәrb çaylarıVolqa, Terek, Sulak çayı
cәnub çaylarıAtrek, Sәfidrud, Qorqan çayı
qәrb çaylarıSamur. Qudyalçay, Qusarçay
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103 Ümumiyyәtlә Xәzәr dәnizinin hövzәsindә halhazırda nә qәdәr sәnaye şәhәri formalaşmışdır?

•

200dәn çox
75dәn çox
50dәn çox
100dәn çox
150yә yaxın

104 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Abşeron yarımadası әrazisindәn keçdiyi sahәlәr ekoloji cәhәtdәn necә
qiymәtlәndirilir?

•

Tәmamilә bütün torpaqlarının rekulltivasiya olunduğu әrazi kimi
kәnd tәsәrrüfatına yararlı әrazilәn kimi
90 % әrazininin neft tullantıları ilә çirklәnmәsi
torpaqmeliorativ sәhәtdәn mürәkkәb vә çәtin obyekt kimi
Heyvandarlıq tәsәrrüfatının inkişaf etdirildiyi әrazi kimi

105 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Abşeron rayonundan keçәn hissәsinin landşaftları әsasәn hansı tiplәrә aiddir
?

•

bozqonur torpaqların üstünlük tәşkil etdiyi quru çöl vә yarımsәhra landşaft tipi
әsasәn bozqonur torpaqlar formalaşan sәhra tipi
orta dәrәcәli parçalanmış ön dağlaq landşaft tipi
çox hissәdә xәzәr sahili rütubәtli iqlim tipi
xüsusilә şoranlaşmış quru subtropik landşaft yarımtipi

106 Morfogenetik xüsusiyyәtlәrinә görә hidromorf landşaftlar hansı komplekslәr kimi xarakterizә edilir?

•

intrazonal
kserofit
subakval
superakval
elyuvial

107 Antropogen landşaftları tәsvir etmәk üçün hansı tiplәr götürülür? 1. rekreasiya landşaftı 4.seyrәk meşәlәr 7.otlaq
landşaftı 2. buzlaq landşaftı 5.sәhralar 8.aqroirriqasiya landşaftı 3.şәhәr landşaftı 6.dağmәdәn landşaftı 9.palçıq vulkanları

•

2,4,5,6,9
1,3,6,7,8
3,4,5,7,8
5,6,7,8,9
1,3,4,8,9

108 Abşeron yarımadası әrazisindә massivlәrin bәzilәri çox tәhlükәli tәbii obyektlәr yaxınlığında salınır.Bu obyektlәr
hansılardır?

•

Quraqarid zonalardaQobustan kәndi
Sәnaye müәsisәsi yaxınlığındaSanqaçal vә Qaradağ
Palçıq vulkanlarının әtәklәrindәKeyrәki vә Zigilpiri
Sürüsmә zonalarındaZiğ vә sahil qәsәbәlәrindә
Dәniz sahilindәMәrdәkan vә Nardaran

109 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindә başlandığı vә Gürcüstan Respublikası sәrhәddindә
bitdiyi mәntәqәlә hansılardır ?

•

Bakı limanıBalakәn rayonu
Bayıl qәsәbәsiZagatala rayonu
Sәngәçal terminalıAğstafa rayonu
Әlәt qәsәbәsiQazax rayonu
Qarabağ rayonuQax rayonu

110 әn tez dәyişikliyә uğrayan landşaft vahidlәri hansılardır ?

•

kserofit vә hidromorf
mәrz vә fasiya
nival vә subnival
tropik vә subtropik qurşaq
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orta vә yüksәk dağlıq

111 Azәrbaycanın dağlıq әrazilәrinin tәsәrrüfat cәhәtdәn әn çox mәnimsәnilәn hissәsi haradadır?

•

Böyük Qafqazın cәnubu vә yüksәk dağlığı
Talış dağlarının orta dağlığı vә dağәtәyi әrazilәri
Kürboyu düzәnliklәr vә Lәngәbiz tirәsi
Böyük Qafqazın şimalşәrqi, dağәtәyi vә alçaq dağlığı
Kiçik Qafqazın orta vә yüksәk dağlığı

112 Abşeron yarımadasının hansı sahәlәrindә radiasiya fonu çoxdur vә radiasiyanın normadan yüksәk olmasına әsas sәbәb
nәdir?

•

Çiçәk, Albalı, Nardaran, Zirәkәnd tәsәrrüfatı
Sabunçu, Ramana, Balaxanı, Qalaneft mәdәnlәri
Suraxanı, Mәrdәkan, Binәqәditikinti materialları
Bibiheybәt, Bilgәh, Sәnqaçalyodlubromlu sular
Qarabağ, Qobustan, SahilQarabağ sement zavodu

113 Tәbii landşaftlara çirklәndirici tәsir göstәrәn vә texnoloji avadanlıqlar tullantının zәrәrlik dәrәcәsinә görә neçә qrupa
bölünürlәr?

•

dörd
iki
beş
üc
altı

114 Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә әn çox sinirәsәb, qandamar vә әqli çatmamazlıqlar kimi xәstәliklәrin
yaranmasına şәrait yaradan kimyәvi maddәlәr hansılardır?

•

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
helium qazı, dәmir oksidlәri vә natriumxlor
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun qazı
maqnezium, hidrogensülfid, karbon qazı
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar

115 Yer kürәsindә tәxminәn nә qәdәr әrazi süni şәkildә qurudulmuşdur?

•

7 mln. km²
4,8 mln.km²
8 mln.km²
3500 min km²
6 mln.km²

116 Böyük şәhәrlәrin havasının zәrәrli maddәlәrlә yüksәk cirklәnmә hallarının 80 %ә yaxın göstәricisi ilin hansı ayları
arasında baş verir?

•

fevralmay
avqustnoyabr
yanvaraprel
apreloktyabr
dekabrmart

117 Yüklәnmә xüsusiyyәtlәrinә görә antropogen landşaft tiplәri hansılardır ? 1. dәyişilmәmiş 3.sıx meşәlәr 5. pozulmuş
2.zәif dәyişilmiş 4.düzәnliklәr 6. çox dәyişilmiş

•

2,5,6
3,4,5
2,4,5
1,3,6
1,4,6

118 Tәsәrrüfatda istifadә xarakterinә vә dәyişilmә istiqamәtinә görә landşaftlar hansı tiplәrә bölünür?

•

batial vә abissal
antropogen vә mәdәni
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geosfera vә ekosistem
mәrz vә fasiya
akval vә subakval

119 Yer üzündә tәxminәn nә qәdәr sahә suvarılır?

•

4,5 mln.km²
3 mln km²
1,7 mln. km²
2,5 mln.km²
5 mln.km²

120 Landşaftların neftlә çirklәnmәsi vә ekoloji tarazlığın pozulması prosesi necә adlanır ?

•

radioaktiv çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
antropogen çirklәnmә
texnogen çirklәnmә
biogen çirklәnmә

121 Antropogen tәsirlәrә mәruz qalmayan tәbii landşaft kompleksi hansıdır ?

•

düzәnlik
yüksәk dağlıq
orta dağlıq
subnivalnival
subalpalp

122 Sәnaye tullantılarının tәnzimlәnmәsi üçün hansı qaydalar tәtbiq olunur?

•

heç biri tәdbiq görülmür
yerli müşahidә
istehsalat azaldılır
zavodlar bağlanır
dövlәt standartları

123 Son 20 ildә әn çox antropogen tәsirә mәruz qalan meşә sahәsi hansıdır ?

•

heç biri
Hirkan meşәsi
Sultanbud meşәsi
Pirqulu meşәsi
Tuqay meşәsi

124 GәncәQazax iqtisadi rayonu әrazisinin landşaftlarının çirklәnmәsinә sәbәb olan sәnaye müәssisәsi:

•

Fermer tәsәrrüfatı
Elektron avadanlıqlar zavodu
Aliminium zavodu
Maşınqayırma zavodu
Pambıqtәmizlәmә zavodu

125 Halhazırda Azәrbaycanın ümumi meşә ehtiyyatının 49%i hansı reqioonun payına düşür?

•

Zәnqәzur
CәnubŞәrqi Qafqaz
Böyük Qafqazın cәnubu
Kiçik Qafqaz
Talış dağları

126 Neolit dövründә әkinçiliyin vә heyvandarlığın başlandığı vaxtda Azәrbaycan әrazisinin neçә faizi meşә ilә örtülü
olmuşdur?

•

9%i
60%i
20%i
11%i
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30%

127 Respublikanın arid düzәnliklәrindә ayrıayrı landşaft tiplәrinin antropgenlәşmәsi neçә % tәşkil edir?

•

56%
48%
70%
43%
67%

128 Mәrkәzi Asiya әrazisindә әvvәllәr olmamış, yalnız yeni tektonik hәrәkәtlәr nәticәsindә yaranan landşaft tiplәri
hansılardır? 1. dağmeşә 4. dağçәmәn 2. nivab buzlaq 5.tayqameşә 3.sәhralar 6.dağçöllәri

•

3, 5
1, 4
3, 6
2, 5
2, 6

129 Azәrbaycanın qüvvәtli vә ya zәif tektonik qalxmaya mәruz qalan bütün ryonlarında xüsüsi ilә dağlıq rayonlarında
hansı tәbii elementlәr formalaşır? 1. yamaclar genişlәnir 5. landşaft növlәrinin sahәsi artır 2.meşә sahәsi artır 6.sәhralar
genişlәrir 3.sürüşmәlәr çoxalır 7.eroziya proseslәri güclәnir 4.çay dәrәlәri dәrinlәşir 8.buzlaqlar әriyir

•

5, 7, 8
1, 4, 5
2, 3, 4
4, 6, 8
4, 6, 8

130 Neogen vә antropogen dövrlәrindә qüvvәtli tektonik hәrәkәtlәr hansı әrazilәrin kәnarlarını qaldıraraq, onun
kәnarlarında oroqrafık sәrhәd әmәlә gәtirmişdir?

•

Cәnubi Amerikanın şәrqi
Cәnubi Qafqaz әrazisi
Әrәbistan yarımadası
HindÇin yarımadası
Mәrkәzi Asiya әrazisi

131 Xrom elementinin çatışmaması insan orqanizmindә hansı xәstәliklәrin yaranmasına sәbәb olur?

•

qan vә ürәkdamar xәstәliklәrinә
sümük vә diş xәstәliklәrinә
yoluxucu xәstәliklәrә
qan azlığı vә böyrәk çatmamazlığı
qalxanvari vәzin xәstәliklәrinә

132 Tәbii landşafların tәbiiekoloji şәraitinin dәyişdirilmәsi prosesindә iynәyarpaqlı meşәlәr hansı mәqsәdlәr ücün
qırılmışdır?

•

otlaq sahәlәri vә fermer tәssәrrüfatının inkişafı
humuslu qara torpaqların istifadәsi
әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
sellülozkağız vә süni liflәrin istehsalı
yolların çәkilmәsi vә qәsәbәlәrin salınması

133 Hiss olunmayan vә sürәti 1 mm/ilә bәrabәr olan qalxma bir dövr әrzindә tәxminәn nә qәdәr olar?

•

500 m
6000 m
8001000 m
15001700 m
20002500 m

134 Yeni tektonik hәrәkәtlәrin rolu böyükdür?

•

әkin sahәlәrinin şorlaşmasında
landşaft әyalәtlәrinin ayrılmasında
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meşә zolağının yaranmasında
geosistemin yaranmasında
goğrafi mühitin formalaşmasında

135 Yeni landşaft tiplәrinin әmәlә gәlmәsi vә vaxtaşırı bir birini әvәz etmәsi prosessini yaradan sәbәblәr hansılardır?

•

sferaların birbiri ilә әlaqәsi.
coğrafi mühitin dәyişmәsi
iqlim dәyişmәlәri
kontinental iqlim
yeni tektonik hәrәkәtlәr

136 Kür çayının geniş subasarında su altında qalmış münbit torpaqların tәsәrrüfat dövriyyәsidәn çıxarılmasına sәbәb nәdir?

•

su anbarları
su kanalları
su kәmәrlәri
bataqlıqlar
kollektorlar

137 Hәr il orta hesabla 23 mm sürәtlә qalxan dağlıq әrazilәrin hündürlük balansını qoruyan tәbii proses hansıdır?

•

denudasiya
deplyasiya
ekzerasiya
abraziya
differensiasiya

138 Müasir tektonik hәrәkәtlәrin differensial qalxma sürәti әn çox hansı әrazilәrdә müşahidә edilir?

•

KürAraz ovalığında
Böyük Qafqazın yüksәkdağlığında
Kiçik Qafqazın orta dağlığında
QabırrıAcenohur qırışıqlıq zonasında
MilQarabağ maili düzәnliyindә

139 Yeni tektonik hәrәkәtlәrin sürәti әn çox hansı әrazilәrdә müşahidә edilir?

•

düzәn meşәlәrindә
orta dağlıqda
düzәnlikdә
dәniz sahilindә
yüksәkdağlıqda

140 Azәrbaycan әrazisi meşәlәrinin sahәsinin kәskin azalma sәbәblәri nәdir?

•

quraqlıq
antropogen tәsir
iqlim şәraiti
müharibә şәraiti
yağıntıların çoxluğu

141 İrriqasiya landşaftları hansılardır?

•

meşә sahәsi salınan
duzlardan tәmizlәnәn
suvarılan
bәrpa olunan
әkinçiliyә yararlı

142 Üzüm, taxıl, pambıq vә nar hansı landşaft torpaqlarında yetişdirilir ?

•

dağәtәyindә
dağ meşәlәrdә
subalp çәmәnlәrindә
bataqlıqlanunlarda
yarımsәhralarda
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143 Boz, bozqonur vә açıq şabalıdı torpaqdan hansı landşaft komplekslәrindә yayılmışdır ?

•

alçaqdağlıqda vә quru çöllәrdә
ortadağlıq vә meşәlәrdә
yarımsәhra düzәnliklәr vә dağәtәyindә
yüksәk dağlıqda vә bozqırlarda
yüksәk düzәnliklәrdә vә nivalda

144 Naxçıvan MKda göstәrilәn hipsometrik hәddәn 800100 m qalxan landşaft kompleksi hansıdır ?

•

dağ çәmәn
dağ meşә
quru çöl
kserofit çәmәn
yarımsәhra

145 Lәnkәran ovalığında yarımsәhra landşaftları әvәzinә hansı landşaftlar әmәlә gәlmişdir ?

•

meşә
quru çöl
dağçәmәn
dağbozqır
kserofit

146 Sel, daşqın vә süruşmә hadisәlәrinin әn çox tәsir göstәrdiyi dağlıq lanşaftları hansı regionun payına düşür?

•

Talış dağları
Dәrәlәyәz silsilәsi
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Zәngәzur silsilәsi

147 әn çox külәk eroziyasına mәruz qalan landşaftlar hansı rayon daxilindәdir?

•

Qobustan
SamurDәvәçi
Lәnkәran
Pirqulu
Kiçik Qafqaz

148 KürAraz ovalığı landşaft komplekslәrinin şorlaşmasına sәbәb nәdir?

•

çökәklik olması
torpaqda duzların miqdarının çoxluğu
quraq iqlim şәraiti
yüksәk temperatur
yeraltı sualrın sәthә yaxınlığı

149 Subnivalnival landşaft kompleksi Azәrbaycanın hansı әrazilәrindә mövcuddur?

•

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Zәngәzur
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağları
Zәngәzur, Böyük Qafqaz, Gömürgöy
Talış dağları, Şahdağ, Lәngәbiz
Kiçik Qafqaz, Murovdağ, Dәrәlәyәz

150 Yaydan 12 ay vә yazdan bir neçә hәftә әvvәl baş verәcәk tәbii hadissәlәri hansı metod vasitәsi ilә proqnozlaşdırmaq
mümkündür?

•

ekstrapolyasiya metodu
zaman analoqiyası metodu
fenoloji indikasiya metodu
coğrafi sistemlәr metodu
coğrafi analoqiya metodu

151 Landşaft proqnozlaşmasının әn vacib sahәlәrindәn hansı, bu proses zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır?
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•

tәbii әrazi komplekslәrinin yerlәşmәsi
landşaftların hündürlük strukturu
landşaftların dinamiki dәyişiklәri
әrazi kompleklәrinin qonşuluq әlaqәsi
landşaftların üfüqi zonallığı

152 Landşaftın tәbii yolla vә antropogen amillәrin tәsiri ilә inkişafının istiqamәtini vә gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәn edәn
proses hansıdır?

•

landşaftın tәkmillәşdirilmәsi
landşaft proqnozu
landşaft genezisi
landşaftın tәkamüllü
landşaftın dinamikası

153 Landşaft proqnozlaşması prosesindә әsas istifadә edilәn mәnbә:

•

müasir әdәbiyyatlar
yazılı mәlumatlar
statistik rәqәmlәr
landşaft xәritәlәri
çöl tәdqiqatları

154 Landşaft proqnozlaşdırmasını hansı müddәtdә vermәk mümükündür?

•

10 15 ilәdәk
1 ildәn 1000 ilәdәk
yalnız 3  5illik
bir neçә 100 il
10 15 ilәdәk

155 Q.N. Vısotskinin yaradıcısı olduğu coğrafi anlayışlar hansılardır ?

•

zonallıq vә intrazonallıq
proqnozlaşdırma
tәkrarlanma vә ritmika
dinamika vә tәkamül
mәrz vә fasiya

156 Tәbii vә mәdәni landşaftları ayıran alim kim olmuşdur ?

•

Q.N.Visotskiy
V.V. Dokuçayev
L.S.Berq
Q.F.Morozov
N.A.Seversov

157 Proqnozlaşdırma nәdir ?

•

landşaftın tәkamülü ilә bağlıdır
inkişafı qabaqcadan aydınlaşdırma
müasir dinamikanın tәhlili
yalnız iqlimlә bağlıdır
landşaftın genizisini tәyin edir

158 әn aktual olan orta vә uzun müddәtli xüsusi proqnozlar hansı amillәrin tam nәzәrә alınması ilә sәciyyәlәnir?

•

dağların sәdd effekti vә üfiqi zonallıq
antropogen, vulkonogen vә differensiasiya
vulkanik proseslәr, landşaft dinamikası
tәbii, sosialiqtisadi vә texnogen
yalnız iqlim vә yeni tektonik proseslәr

159 Aşağıdakılardan hansı A.Q.İsaçenkonun verdiyi proqnozlaşma metodudur?

•

ekstrapolyasiya metodu
texnoloji metod
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litoloji metod
induksiya metodu
hidrotexniki metod

160 Uzun müddәtli proqnozlar hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır?

•

fәsillәrin dәyişmәsinә
strukturdinamik şәrvә
funksional modelә
tarixi inkişafa
texnoloji amillәrә

161 Azәrbaycanın ayrıayrı dağlıq vilayәtlәrindә iqlimekoloji şәraitin dәyişmәsi ilә әlaqәdar dağәtәyindәn yüksәkdağlığa
qәdәr landşaft komplekslәrini ardıcıl seçin?

•

quruçöl, subnivalnival, yarımsәhra, dağçәmәn
sәhra, rütubәtli meşәlәr, alp çәmәnliklәri, subnivalnival
sәhra, rütubәtli meşәlәr, alp çәmәnliklәri, subnivalnival
yarımsәhraquru çöl, dağmeşә, dağçәmәn,nivalbuzlaq
dağçәmәn, dәnizsahili meşәlәr, sәhra, nivalbuzlaq

162 Landşaft daxili differensiasiyasının mühüm amillәrindәn olan ekspozisiya amili hansı iqlim xüsusiyyәtlәrinin
formalaşmasına tәsir göstәrir?

•

müxtәlif sәmtli yamacların nisbi yüksәklik amplitudu 500 1000 metr arasında dәyişir
biotik komponentlәrin tәrkibindә baş verәn dәyişiklәr
yağıntıların orta illik miqdarı yamacların baxarlığından asılı olaraq dәyişir
istilik vә rütubәt balansı, şimal vә cәnub yamaclarda fәrqli olur
qaz vә buzlaq örtüklәrin qalınlığından asılı olaraq biokütlәnin miqdarı dәyişir

163 Su sәthini әhatә edәn neft çirklәndiricilәri dәnizin flora vә faunasına nә kimi zәrәrli tәsir göstәrir ? 1. günәş şüalarını
daha çox keçirir, suyun temperaturunu artırır 2. Dәnizdә atmosfer arasında enerji, istilik, rütubәt vә qar mübadilәsini pozur
3.Neft lәkәlәri günәş şüasını buraxmur, oksigen mübadilәsinin qarşısını alır 4.Suyun tәrkibindәki qaz mübadilәsini
güclәndirir, bioloji mәhsuldarlığı artırır. 5.dәniz quşlarının yemi azalır, balıqların sayı daha da çoxalır

•

1,5
2,3
2,4
4,5
1,3

164 Nәqliyyat sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi zamanı tәbii landşaftlara nә kimi zәrәrli tәsirlәr göstәrilir? 1. Avtomobil
yolları altında qalan mәhsuldar torpaqlar 2. Dәmiryolu stansiyaları yaxınlığında antropogen mәnşәli tullantılar 3.
Landşaftların sәhralaşması proseslәri güclәnir 4. Avtomobil yolları kәnarlarında ağacların quruması 5.Gәmi nәqliyyatı
zamanı sahil landşaftlarının çirklәnmәsi 6. Gәmi nәqliyyatı zamanı sahil meşәlәrinin növ dәyişmәsi

•

1, 2, 4
1, 2, 4
1, 3, 5
2, 4, 6
3, 5, 6

165 Neftlә çirklәnmiş dәniz sularının transformasiyasını araşdırarkәn, neft mәhsullarının dәniz suyuna qarışması necә izah
olunur?

•

neft mәhsulu dәnizin sәthiniә düşәn kimi emulsiya prosesi nәticәsindә dәrin qatlara nüfuz edә bilәr
neftli mәhsullar yalnız suyun sәthindә yığılıb qalır, buxarlanmanın qarşısını alır
külәyin sürәtindәn vә istiqamәtindәn asılı olaraq, çirklәndirici maddәlәr dәniz suyundan buxarlanır
neftin su ilә qarışma sürәti yüksәk olduğundan, çirkli maddәlәr dәniz suyunda tez hәll olur
әsas fenollardan ibarәt çirklәndirici maddәlәr yalnız dәniz sularının dәrin qatlarına çökür

166 Azәrbaycan Respublikasında yeganә iqtisadi rayon hansıdır ki, burada yerüstü içmәli su mәnbәyi yoxdur?

•

Aran rayonu
ŞәkiZaqatala
GәncәQazax
QubaXaçmaz
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•

Abşeron rayonu

167 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin keçdiyi әsas böyük tәbii әrazi elementlәri hansılardır?

•

Qobustan alçaqdağlığı, Şirvan düzü, QanıxӘyriçay vadisi
Abşeron yarımadası, Şirvan düzü, Qarasu çökәkliyi
Abşeron yarımadası, KürAraz ovalığı,GәncәQazax maili düzәnliyi
Әlәt tirәsi, KürAraz ovalığı, AsınohurCeyrançöl alçaqdağlığı
Xәzәrsahili düzәnlik, Muğan düzü, Qarabağ maili düzәnliyi

168 Abşeron yarımadası әrazisindә massivlәrin bәzilәri çox tәhlükәli tәbii obyektlәr yaxınlığında salınır.Bu obyektlәr
hansılardır?

•

Quraqarid zonalardaQobustan kәndi
Sürüsmә zonalarındaZiğ vә sahil qәsәbәlәrindә
Dәniz sahilindәMәrdәkan vә Nardaran
Sәnaye müәsisәsi yaxınlığındaSanqaçal vә Qaradağ
Palçıq vulkanlarının әtәklәrindәKeyrәki vә Zigilpiri

169 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindә keçdiyi rayonların iqlimekoloji xüsusiyyәtlәri, o
cümlәdәn landşaftları necә dәyişir?

•

başlanğıc mәntәqәdә yarımsәhra, son mәntәqәdә isә meşәçöl landşaftları yayılvb
әsasәn dağәtәyi vә meşәçәmәn landşaftlarıdır
başlanğıc mәntәqәdә quruçöl, son mәntәqәdә isә rütubәtli meşәçәmәn landşaft tipi
boru kәmәrinin keçdiyi bütün әrazilәr dağmeşә vә dağçәmәn landşaftlarıdır
әsasәn әhatә etdiyi әrazinin 90 %i quruçöl vә yarımsәhra landşaftlarıdır

170 Landşafta әsaslı tәsirlәrdәn hesab edilәn metal әridilmәsi hansı dövrü әhatә edirdi?

•

e.ә. 1012 min il әvvәl, paliolit dövrü
e.ә. III12 minilliklәrdә, tünc dövrü
e.ә.XVIII minilliklәrdә, mezolit dövrü
e.ә. VIIIV minilliklәrdә, neolit dövrü
e.ә. 1 milyon il әvvәl, aşağı paleolit dövrü

171 Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaftlara, ilk insanların tәsiri әsasәn hansı dövrdәn vә hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsinin
inkişafından sonra başladı ?

•

yuxarı daş dövrü, yığıcılıqla mәşqul olma
dәmir dövründәn, әkinçiliyin inkişafı
tunc dövründәn, ovçuluğun inkişafı
mezolit dövründәn, heyvandarlığın inkişafı
dәmir dövründәn, dәmir vә tuncdan istifadә olunması

172 Hansı qoruqlar әsasәn yarımsәhra landşaft sahәsindә yerlәşmişdir?

•

Ağgöl, Qobustan, Şirvan
Türyançay, Şahdağ, Sultanbud
Eldar, Pirqulu, İsmayıllı
Zaqatala, Qobustan, Göygöl
Qızılağac, Bәsirtçay, Hirkan

173 Nadir ağac növlәrinin qorunduğu qoruqlar hansılardır?

•

İlisu, İsmayıllı, Göygöl
Pirqulu, Qızılağac, Şirvan
Qobustna, Altıağac, Qarayazı
Bәsirtçay, Hirkan, Eldar qoruğu
Türyançay, Göyçay, Ağgöl

174 Dağmeşә landşaftının differensiasiyasına әsasәn hansı amillәr daha çox tәsir göstәrir?

•

orta illik yağıntıların miqdarı vә litoloji tәrkib
hipsometrik şәrait vә yamacların ekspozisiyası
yamacların deqredasiyasi vә heyvandarlıq tәsәrrüfatı
süxurların yerlәşmәsi vә dәmyә әkinçiliyi
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antropogen amillәr vә rütubәtlәnmә şәraiti

175 Azәrbaycan әrazisindә yalnız tarixitәsviri sәnәt qoruğu hansıdır?

•

Qobustan
Altıağac
Şahdağ
Göygöl
Eldar şamı

176 Dağmeşә qurşağı zonalarının tәrkibinә, strukturuna, torpaq xüsusiyyәtlәrinә vә rütubәtlәnmә rejiminә görә
fәrqlәnmәsinin әsas sәbәbi nәdir?

•

relyefiqlim amili
antropogen amil
litoloji vә hidroloji amil
tektonik amil
geobotanik amil

177 Relikt bitki növlәri әsasәn hansı qoruq landşaflarında yayılmışdır?

•

Qızılağac,Zaqatala,İlisu
Hirkan, Eldar, Vәsitçay
Göyöl, Ağgöl, Qobustan
Altıağac, Qarayazı, Şirvan
Göyçay, Türyançay, Hirkan

178 Tәbii landşaftlarının qorunması mәqsәdilә yaradılan vә әsas hissәsi dağmeş landşaftı olan qoruqlar hansılardır?

•

Qarayazı, Altıağac, Göygöl
Pirqulu, Qobustan, Bәsirtçay
İsmayıllı, Zaqatala, İlisu
Qızılağac, Ağgöl, türyançay
Göyçay, Şirvan, Hirkan

179 Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaft komplekslәri ilә bәrabәr quşların mühafizә olunduğu qoruqlar hansılardır?

•

Qızılağac, Ağgöl qoruğu
Ağgöl, Hirkan qoruğu
Eldar, Göygöl qoruğu
Altıağac, Qızılağac qoruğu
Bәsitçay, Qarayazı qoruğu

180 Azәrbaycan әrazisindә yaşamış vә tәbii landşafta tәsir göstәrmәyә başlamış ilk insanların yaşı tәxminәn nә qәdәrdir vә
onlar hansı dövrә aid edilirlәr?

•

e.ә. VI – V minilliklәr, neolit
4050 min il, yuxarı paleolit
1 milyon il, aşağı paleolit
e.ә. X – VIII minilliklәr, mezolit
e.ә. V – III minilliklәr, eneolit

181 KürAraz ovalığının Xәzәrsahili hissәlәrindә hansı tip komplekslәr formalaşmışdır ?

•

yarımsәhra vә quru çöl kompleksi
ortadağlığın çәmәn kompleksi
bataqlılaqun tәbii kompleksi
dәmyә әkinçiliyi kompleksi
alp vә subalp çәmәnliklәri

182 Rütubәtin vә istiliyin optimal olmasına görә hansı әrazilәrdә özözünü tәmizlәmә xüsusiyyәti sürәtli gedir ?

•

mülayim qurşaqda
ekvatorial qurşaqda
mәrcan adalarında
tropik sәhralarda
rütubәtli subtropiklәrdә
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183 Atmosfer havasına vә torpaq sahәlәrinә atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә fәrqlәnәn şәhәrlәr
hansılardır?

•

Gәncә, Şәki, Qusar, Xaçmaz, Ağdaş
Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Gәncә, Mingәçevir
Mingәçevir, Yevlax, Zaqatala, Şabran
Bakı, Naxçıvan, Daşkәsәn, Ağcabәdi
Lәnkәran, İmişli, Gәdәbәy, Sumqayıt

184 Tәsәrrüfatın müxtәlif sahәlәrindә pozulmuş tәbii landşaftların bәrpası üçün tәtbiq edilәn tәdbirlәr kompleksi necә
adlanır?

•

fitomeliorativ tәdbirlәr
aqrotexniki tәdbirlәr
akkumlyativ tәdbirlәr
rekultativ tәdbirlәr
meliorativ tәdbirlәr

185 Sәnaye şәhәrlәrinin pozulmuş landşaftların torpaqlarının rekultivasiyası hansı mәrhәlәlәrlә aparılır?

•

hidromeliorativ vә texniki
aqrotexniki vә fiziki
fitomeliorativ vә kimyәvi
texniki vә bioloji
gübrәlәmә vә yumuşaltma

186 Respublika torpaqlarının әn çox alüminium oksidlәri ilә çirklәnmә prosesi hansı sәnaye şәhәri әtrafında müşahidә
olunur?

•

Sumqayıt şәhәri
Bakı şәhәri
Naxçıvan şәhәri
Gәncә şәhәri
Mingәçevir şәhәri

187 Azәrbaycan әrazisindә әn çox kimyәvi gübrәlәrdәn, pestisidlәrdәn vә defoliantlardan hansı әrazilәrdә istifadә edilir?

•

Qarabağ maili düzәnliyindә
KürAraz ovalığında
SamurDәvәçi ovalığında
Naxçıvan MRda
Lәnkәran düzәnliyindә

188 Azәrbaycan Respublikasında Abşeron yarımadasından başqa neftlә çirklәnmiş rayonları hansılardır?

•

Zәngilan, Şabran, Xızı, Siyәzәn
Lәnkәran, Astara, Yardımlı, Bәhramtәpә
Şirvan, Neftçala, Siyәzәn, Muradxanlı
Ordubad, Şәrur, Şahbuz, Babәk
Naftalan, Daşkәsәn, Kәlbәcәr, Laçın

189 Neft vә neft tullantıları ilә çirklәnmiş torpaqların rekultivasiyası hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

aqrotexniki
texniki vә bioloji
meliorativ vә texniki
kimyәvi vә bioloji
irriqasiya

190 Dağmәdәn işlәri sahәsindә yeni yaranmış formalar hansılardır?

•

karyerlәrdәn çıxarılan materialların yayılması, müxtәlif tipli fasiyalar
әkin sahәlәri, böyük fermer tәsәrrüfatları
süni göl çuxurları, otarılma sahәlәri vә yeni salınmış yollar
karyerlәr, şaxtalar, çökәkliklәr, tikinti ilә әlaqәdar planlaşma işlәri
sürüşmә vә uçqun sahәlәri, çay yatağının istiqamәtinin dәyişdirilmәsi
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191 Dağmәdәn işlәri aparılan әrazilәrdә hansı texnogen relyef formaları yaranır?

•

qәdim süxur qatları vә torpaq tәrәciklәri
meliorativ formalar vә tikinti qalıqları
yeni yaranmış formalar vә akkumlyativ formalar
metal qırıntıları vә aşınm materialları
denidasyon frmalar vә karyer çuxurları

192 Çirklәnmiş torpaqlarda rekultivasiya işlәri aparılan zaman ilk görülәn tәdbirlәr hansılardır?

•

neftlә çirklәnmiş sahәlәrә başqa әrazilәrdәn gәtirilmiş torpağın tökülmәsi
әrazinin metal qurğu vә tullantılardan tәmizlәnmәsi
әraziyә ağac vә kol bitkilәrinin әkilmәsi
әraziyә kimyәvi vә mineral gübrәlәrin verilmәsi
torpağın üst qatının tәzyiqli su vasitәsi ilә yuyulması

193 Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr görülür?

•

dәnli bitkilәr әkinmәlidir
sahәlәr suvarılmalıdır
tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir
morfoloji diaqnostika edilmәlidir

194 Abşeron torpaqların çirklәnmәsindә neft mәhsulları ilә yanaşı hansı tullantılar iştirak edir?

•

mәişәt vә bәrk tullantılar vasitәsi ilә
metallurgiya, elektrotexnika vә başqa sәnaye tullantıları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tullantıları
fermer (heyvandarlıq) tәsәrrüfatının tullantıları
kimyәvi vә mineral gübrәlәrin vasitәsi ilә

195 Halhazırda neft mәhsulları ilә çirklәnmiş torpaqlarında rekultivasiya aparılmış әrazilәr hansılardır?

•

Naftalan, Zәyәm, Mehmana
Siyәzәn, Şabran, Xızı
Bülbülә, Ramana, Qaradağ
Mәrdәkan, Zirә, Pirәküşkül
İmişli, Muradxanlı, Carlı

196 Ümumiyyәtlә respublika әrazisindә nә qәdәr әrazi neft mәhsulları ilә çirklәnmişdirr?

•

35 min ha
52,3 min ha
45,5 min ha
28,8 min.ha
17 min ha

197 Neft istismarı qurtardıqdan sonra әrazidәn buruqların, beton әsasların tәmizlәnmәsi hansı rekultivasiya üsulu ilә yerinә
yetirilir?

•

kimyәvi
meliorativ
texniki
aqrotexniki
bioloji

198 Abşeron yarımadasında әn az radioaktivlik müşahidә olunan әrazilәr hansılardır?

•

Suraxanı, Bilgәh
Nardaran, Mәrdәkan
Qala, Sabunçu
Ramana, Balaxanı
Binәqәdi, Bibiheybәt

199 Rekultivasiya üçün tәcrübәdәn keçirilmiş vә sınanmış etibarlı metodlardan әn әlverişlisi hansıdır?

•
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•

landşaftekoloji metod
fenoloji analogiya metodu
bioloji texnogen metod
texniki metod
coğrafi indikasiya metodu

200 Akkumlyativ dağmәdәn formalarının yayıldığı rayonlarda hansı tәbii proseslәr yaranır?

•

müxtәlif bitki formasiyalarının yaranması
denudasiya, yuyulma vә eroziya
süruşmә sel vә daşqınlar
yeni tektonik proseslәrin aktivlәşmәsi
defilyasiya, abraziya vә aşınma

201 Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә әn çox sinirәsәb, qandamar, әqli çatmamazlıqlar kimi xәstәliklәrin
yaranmasına şәrait yaradan kimyәvi maddәlәr hansılardır?

•

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
maqnezium, hidrogensubfid, karbon qazı
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun
helium qazı, dәmir oksidlәri vә natriumxlor
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar

202 Şirvan şәhәrindә әtraf әrazilәrin çirklәnmәsini sürәtlәndirәn vә kәnd tәsәrrüfatına ciddi ziyan vuran әsas sәnaye sahәsi
hansıdır ?

•

qara vә әlvan metallurgiya
«Şirvanneft» neftqazçıxarma idarәsi
Kükürdlü mazut yanacağından istifadә edilәn DRES
inşaat materialları kombinatı
mineral gübrәlәr istehsalı

203 Dağlıq әrazilәrdә meşә altındakı torpaqların struturunun subnival vә nival әrazilәrlә müqayisәdә daha möhkәm
olmasının sәbәblәri aşağıdakılardan hansıdır ?

•

meşә sahәsindә rütubәtin daha çox olması
burada taksonomik dәrәcәli bir sıra fizikicoğrafi komplekslәr vardır
meşә torpaqlarında aşınma vә denudasiya proseslәri daha güclüdür
meşә komplekslәrinә antropogen tәsirlәr daha intensivdir
yamaclar meşә bitkilәrinin köklәri ilә yaxşı bәrkiyir

204 Sәhra, yarımsәhra vә digәr quraqlığa davamlı әrazilәrin torpaqlarının şorlaşmasının vә bataqlıqlaşmasının sәbәblәri
nәdir?

•

biçәnәklәrin istifadәsi
dağmәdәn sәnayesi
dәmyә әkinçiliyi
suvarma әkinçiliyi
otarılma tәsәrrüfatı

205 Torpaqların çirklәnmәmәsinә qarşı sәnaye tullantılarının tәnzimlәnmәsi üçün hansı qaydalar tәtbiq olunur?

•

yalnız monitorinq olunur
zavodlar bağlanır
istehsalat azaldılır
dövlәt standartları tәtbiq olunur
yerli müşahidәlәr aparılır

206 Kimyәvi gübrәlәrdәn vә pestisidlәrdәn istifadә torpaq sahәlәrinin çirklәnmәsi ilә yanaşı, başqa hansı problemlәr
yaradır?

•

gübrәli bitkilәrlә qidalanan heyvanların mәhvinә sәbәb olur
bitkilәrin mәhsuldarlığını vә inkişafını zәiflәdir
torpağın üst hissәsindә buxarlanmanı azaldır vә ziyanvericilәrin sayı artır
torpağın üst mәhsuldar hissәsini aşındırır vә şorlaşmaya sәbәb olur
insanlarda bir sıra xәstәliklәrin vә bәdxassәli şişlәrin yaranmasına sәbәb olur
26/89

22.12.2016

207 Azәrbaycanın torpaq ehtiyatlarının kәnd tәsәrrüfatı çirklәnmәsi ilә eyni zamanda hansı tullantılarla hәddinindәn çox
çirklәnmişdir?

•

mәişәt sularının axıdılması ilә
mәişәt tullantıları ilә
nәqliyyat tullantıları ilә
azot vә fosfor gübrәlәri ilә
toksik maddәlәr vә metallarla

208 Dağlıq әrazilәrdә ot bitkilәrinin qruplaşması, torpağın qalınlığı vә biotik komponentlәrin mәhsuldarlığı hansı
amillәrdәn asılıdır?

•

yamacları tәşkil edәn süxurların litoloji tәrkibindәn
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsindәn
qar örtüyünün qalın olması vә buzlaqlaşmasından
әrazinin relyef vә mikroiqlim xüsusiyyәtlәrindәn
buzlaq ekzarasiyası vә akkumlyasiyasının intensivliyindәn

209 Respublikanın sәnaye şәhәrlәrindә müәsisәlәrin atdıqları tullantıların qarşısını almaq üçün hansı tәdbirlәr görulür?

•

müәsisәlәr istәdiklәri qәdәr tullantı atmağa qadirdirlәr
xüsusi dövlәt müәsisәlәri tәrәfindәn monitorinqlәr aparılır
şәhәrdәn kәnar әrazilәrә yığılaraq yandırılır
Xәzәr dәnizinin dәrinliklәrinә atılır
müәsisәlәrin daxilindә xüsusi ölçmә cihazları yerlәşdirilir

210 Abşeron yarımadasının bәrk tullantılarla çirklәnmәsinә sәbәb olan әsas sәnaye müәsisәlәri hansılardır?

•

Azәrneftyağ istehsalat birliyi vә Azәrsun şirkәtlәr qrupu
Qaradağ sement zavodu vә Bakı Gips mәmulatı zavodu
H.Әliyev adına Neft emalı zavodu
Abşeron DRESi vә Qaradağ daş karxanası
Qaz emalı zavodu vә Keşlә maşınqayırma zavodu

211 Respublika әrazisindә aqroirriqasiya tәdbirlәri aparılan torpaq sahәlәrindә әn çox hansı landşaft növlәri yaranır ?

•

meşә landşaftı
dağlıq landşaftı
çәmәnbataqlıq landşaftı
alp çәmәnliklәri
yarımsәhra landşaftı

212 Kimyәvi meliorasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür?

•

torpaqların yenidәn bәrpa olunması
ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә yaxşılaşdırma
mühәndis işlәrinin tәtbiqi
rekreasiya tәdbirlәrinin görülmәsi
torpaqlara әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi

213 Ağac, kol vә ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә kompleksin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ metod
vasitәsi ilә aparılır?

•

texniki meliorasiya
fitomeliorativ
kimyәvi meliorasiya
hidrotexniki
bioloji meliorasiya

214 Abşeron yarımadasının hansı hissәsinin torpaqları daha çox çirklәnmәyә mәruz qalmışdır?

•

şimalqәrb hissәsi
şimal hissәsi
cәnub hissәsi
bütün sahil zolağı
şimalşәrq hissәsi
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215 Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr görülür?

•

dәnli bitkilәr әkilmәlidir
sahәlәr suvarılmalıdır
neft tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
morfoloji diaqnostika edilmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir

216 Orta dağmeşә qurşağında meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi hansı prosesi
güclәndirir?

•

abraziya
eroziya
korroziya
defilyasiya
akkumlyasiya

217 Azәrbaycan әrazisindә son 20 ildә әn çox antropogen tәsirә mәruz qalan meşә sahәsi hansıdır?

•

İlisu meşәsi
Sultanbud meşәsi
Pirqulu meşәsi
Hirkan meşәsi
Tuqay meşәsi

218 GәncәQazax iqtisadi rayonu әrazisinin toraq sahәlәrinin çirklәnmәsinә sәbәb olan sәnaye müәsisәsi hansıdır?

•

Kabel istehsalı zavodu
Pambıqtәmizlәmә zavodu
Alüminium zavodu
Maşınqayırma zavodu
Elektron avadanlıqları zavodu

219 Neolit dövründә әkinçiliyin vә heyvandarlığın başlandığı vaxtda Azәrbaycan әrazisindә neçә faiz meşә ilә örtülü әrazi
olmuşdur?

•

60 %
11 %
25 %
30 %
9%

220 Kür çayının geniş subasarlarında su altında qalmış münbit torpaqların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılmasına sәbәb
nәdir?

•

bataqlıqlar
su kanalları
kollektorlar
su anbarları
su kәmәrlәri

221 Pambıqçılıq vә üzümçülük rayonlarında torpaqlarda konsentrasiyanın artmasına sәbәb nәdir?

•

irriqasiya sistemlәrinin yalnız kollektordrenaj sistemindәn ibarәt olması
torpaqların tәkrar şorlaşmaya mәruz qalması
DDT vә defoliantlardan hәr il fәsilәsiz istifadә edilmәsi
növbәli әkinçiliyin tәtbiq olunması
fasilәsiz әkinçiliyin tәtbiqi vә mineral gübrәlәrin verilmәsi

222 Müxtәlif kimyәvi gübrәlәrlә, pestisidlәrlә, defoliantlarla çirklәnәn torpaqlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

KürAraz ovalığında
Qarabağ maili düzәnliyindә
Lәnkәranın dәnizsahili düzәnliyindә
Arazboyu düzәnliklәrdә
SamurDәvәçi ovalığında
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223 Azәrbaycanda kollektordrenaj şәbәkәsinin әsas әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

növbәli әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi
әhalinin içmәli su ilә tәminatı üçün
torpaqlarda külәk eroziyasının qarşısının alınması
suvarma vә meliorasiya işlәrinin hәyata keçirilmәsi
rekultivasiya proseslәrinin tәtbiqi üçün

224 Azәrbaycanda torpaqların külәk eroziyasından zәrәr çәkdiyi sahәlәr hansılardır?

•

Naxçıvanın yüksәkdaqlığı vә Arazboyu düzәnliklәr
Böyük Qafqazın şimalŞәrqi vә GәncәQazax düzü
Qәrbi Azәrbaycan vә Xәzәryanı zona
Talış dağları vә Lәnkәran düzәnliyi
Xәzәryanı zona vә KürAraz ovalığı

225 Dağlıq әrazilәrdә torpaqların korlanlasına insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә yanaşı hansı tәbii hadisәlәrdә sәbәb olur?

•

radioaktiv elementlәrin şüalanması
heyvandarlıq tәsәrrüfatının inkişafı
neft quyularının fontan vurması
süruşmә, uçqun, sel hadisәlәri
yeraltı suların tәsiri ilә şorlaşma

226 Şiddәtli yuyulmuş torpaqların yayıldığı әrazilәrin gәlәcәkdә yarğan vә dәrәlәrlә daha çox parçalanmasının qarşısını
almaq üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir?

•

rekultivasiya vә meliorasiya tәdbirlәri
fasilәsiz әkinçilik tәdbirlәri
kanallar vasitәsi ilә suvarma
kimyәvi vә üzvi gübrәlәrin verilmәsi
texniki, terraslaşdırma vә meşәsalma

227 әn nazik nә zәif strukturlu torpaq qatı hansı lanşaft qurşağını әhatә edir?

•

dağçәmәn
yarımsәhra
çölçәmәn
meşәçöl
dağmeşә

228 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәn deyil:

•

Elmitәdqiqat işlәri
Arıçılığın inkişafı
Maldarlığın inkişafı
Әkinçiliyin inkişafı
Antropogen amillәr

229 Azәrbaycanda neft emalı sәnayesinin mәnfi ekoloji nәticәlәri?

•

doğru çavab yoxdu
atmosferin çirklәnmәsi
bitki örtüyünün mәhvi
torpağın çmrklәnmәsi
heyvanat alәminin mәhvi

230 Azәrbaycanda neft hasilatının mәnfi tәsir göstәrdiyi әrazilәrdir?

•

GәncәQazax düzü
Arazboyu düzәnlik
KürAraz ovalığı
Lәnkәran ovalığı
QanuxӘyriçay vadisi

231 Azәrbaycanın İESi әtraf mühitә daha çox ziyan vurur?
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•

torfla işlәyәndә
mazutla işlәyәndә
neftlә işlәyәndә
qazla işlәyәndә
kömürlә işlәyәndә

232 Azәrbaycanda neft emalı vә neftkimya sәnayesinin mәnfi ekoloji tәsirlәrinә mәruz qalan şәhәrdir?

•

Mingәçevir
Gәncә
Bakı
Sumqayıt
Şirvan

233 Azәrbaycanda kimya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan tәbii landşaft komponentidir?

•

tәbii vә süni mәnbәlәr
hava hövzәsi
bitki
torpaq
heyvanat alәmi

234 Azәrbaycanın sahәcә әn böyük tәbiәt qoruğudur:

•

İlisu
Qarayazı
Qızılağac
Eldar şamı
Tüyançay

235 1910cu ildә qafqazda ilk qorunan әrazi olan Botanika yasaqlığı harada yaradılıb

•

Şirvan düzündә
Göygöldә
Qarayazı meşәliyindә
Eldar şamı meşәliyindә
Hirkan meşәliyindә

236 Azәrbaycanda SESin yaradılmasının әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsiri hansılırdır?

•

doğru çavab yoxdur
sürüşmәnin intensivlәşmәsidir
torpaq eroziyasıdır
iqlimә tәsiridir
şoranlaşma vә tuqay meşәlәrinin mәhvidir

237 Azәrbaycanda neft vә neft mәhsulları ilә daha çox çirklәnmiş әrazi haradır?

•

SamurDәvәçi ovalığı
Lәnkәran ovalığı
Abşeron yarımadası
CeyrançölAcınohur
Qarabağ düzü

238 Qoruqlarda ekosistemlәrin degedrasiyasına tәsir edәn amillәrdәn biridir?

•

Hamısı
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı
nәqliyyat
nizamlanmayan turizm

239 Qorunan әrazilәrin müxtәlif ekosistemlәrinin vә onların ayrıayrı komponentlәrinin planlaşdırılmasına yönәldilәn
nizamlayıcı tәdbirlәrә aid olan fauna vә ya heyvanat alәminin mühafizәsinә aiddir;

•

fitomelarativ tәdbirlәr hәyata kecirilmәli
qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlәrinin qoruğa daxil olmasına icazә verilmәmәli
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tamamilә dağıdılmış, korlanmış әrazilәrdә rekultivasiya aparılmalı
qoruq әrazilәrindә bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növlәri kәnarlaşdırılmalı .
kәnar әrazilәrdәn suyun çirklәnmәsinin qarşısı alnmalı

240 Milli parkların yaradılmasında mühәndisbioloji vәzifәlәrә aiddir:

•

doğru cavab yoxdur
parka gәlәnlәr üçün rahatlıq vә әyaniliyin tәmini
tәbii landşaftların vә obyеktlәrin qorunması
әrazinin zonalara ayrılması
parklarda tәsәrrüfat işlәrinә icazәnin vеrilmәsi

241 Azәrbaycanın ilk milli parklarıdır?

•

doğru cavab yoxdur
Şahdağ, Altıağac
Ordubad, Şirvan, Ağgöl
Hirkan, Abşеron
Altağac, Hirkan

242 Milli park әrazisindә gәzinti qadağan еdilәn әrazilәrdәndir:

•

doğru cavab yoxdur
qoruq vә yasaqlıq әrazilәri
fauna növlәrinin yayılma sahәlәri
tәbiicoğrafi obyеkt әrazilәri
flora növlәrinin yayıldığı әrazilәr

243 Rеkrеasiya yükü müәyyәnlәşdirilir?

•

parkda mühafizә olunan bitki vә hеyvan növlәrinin sıxlığı ilә
xidmәt sahәlәrinin miqdarı ilә
parka gәlәnlәrin sıxlığı ilә
parka gәlәnlәrin sayı ilә
yolcığır şәbәkәsinin sıxlığı vә ayrıayrı sahәlәrin qәbulеtmә qabiliyyәti ilә

244 Milli parklarda әsas tәsәrrüfat norması hеsab olunur:

•

doğru cavab yoxdur
gәzinti yükü
istirahәt norması
rеkrеasiya yükü
landşaft planlaşdırılması

245 Zaqatala Tәbiәt Qoruğunda mühafizә olunur:

•

doğru cavab yoxdur
dağmеşә vә dağçәmәnlәri
quruçöl vә alp çәmәnliyi
Dağçöl vә yarımsәhralar
arid mеşә vә bozqırlar

246 Şirvan milli parkının yaradılması mәqsәdlәrindәn biridir:

•

maralların mühafizәsi
sürünәnlәrin qorunub artırılması
еkoloji tәrbiyә vә еkoturizmin inkişafı
еkskursiyaların tәşkili
quşların çoxaldılması

247 Qarayazı tәbiәt qoruğu hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

Kür dağarası çökәkliyi
Orta Araz
Lәnkәran
BöyükQafqaz
Kiçik Qafqaz
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248 Qarayazı tәbiәt qoruğunun yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
köçәri quşların mühafizәsi vә artırılmasıdır
tuqay mеşәlәri mühafizә vә bәrpadır
yarımsәhra bitkilәrini mühafizәdir
qış otlaqlarının mühafizәsidir

249 Landşaft ekosisteminә mәnfi tәsir etmir:

•

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
Әkinçiliyin inkişafı
Maldarlığın inkişafı
Arıçılığın inkişafı
Rekreasiya әhәmiyyәtli әrazilәrin mühafizәsi

250 Ordubad yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
nadir vә qiymәtli heyvan növlәrini qorumaq
tarixi abidәlәri qorumaq
kserofit formasiyları qorumaq
yarımsәhra bitkilәrini qorumaq

251 Azәrbaycannı hansı göllәri Şahbuz tәbiәt qoruğunun әrazisindә yerlәşir?

•

doğru cavab yoxdur
Böyük vә Kiçik Alagöllәr
Batabat vә Qanlı göllәr
Zalxa vә Qara göllәr
Şamlı vә Ördәk göllәr

252 Zaqatala tәbiәt yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
әrazinin meşә vә çәmәnçöl bitkilәrinin mühafizәsi
regionun dağçәmәn bitki formasiyalarının qorunması
vahid ekosistemin, bioloji müxtәlifliyin , nadir vә nәsli kәsilmәkdә olan heyvanların miqrasiya yollarının qorunması
әrazidә xarakterik torpaq resurslarının mühafizәsi

253 Göygöl milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtin әrazisindә yеrlәşir?

•

Lәnkәran
Orta Araz
kürAraz
Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz

254 Qax tәbiәt yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

torpaq örütüyünü qorumaq
nәsli kәsilmәkdә olan fauna növlәrini qorumaq
doğru cavab yoxdur
tәbii su mәnbәlәrini qorumaq
dağ çәmәnlәrini qorumaq

255 Arazboyu tәbiәt yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

köçәri quşları qorumaq
yarımsıhra landşaftını qorumaq
tuqay meşәlәrinin qorunması vә bәrpası
çәmәnbataqlıq landşaftını qorumaq
doğru cavab yoxdur

256 Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca mәqsәdi:

•

bataqlıq bitkilәrinin artırılması vә mühafizәsi
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•

su quşlarının kütlәvi yuvasalma vә qışlama yеrlәri olan subataqlıq еkosistеminin mühafizәsi
köçәri quşların yеm tәchizatı
doğru cavab yoxdur
еndеmik bitki vә quş növlәrinin mühafizәsi

257 Su tәsәrrüfatı işlәri içәrisindә qoruğa daha çox tәsir göstәrәn:

•

malqaranın qoruqda vә qoruq әtrafı әrazilәrdә otarılması
hәşәratlarla arıların rәqabәti
qoruqların bitki örtüyünün seyrәldilmәsi
әtraf mühitin iqlim şәraiti
kanalların çәkilmәsi vә torpaqların suvarılması

258 Qoruqda vә ona yaxın әrazilәrdә malqaranın otarılması sәbәb olur:

•

arıçılığın inkişafına
torpaq eroziyasının yavaşımasına
meliorativ işlәrin lәngimәsinә
torpaq eroziyasının sürәtlәnmәsinә
faydalı qazıntıların axtarışı vә hasilatına

259 Hәm sәthi, hәm dә qobu eroziyasina sәbәb olmuşdur:

•

landşaft
әtraf mühitin iqlim şәraiti
qoruqda vә ya qoruq әtrafı әrazidә malqaranın otarılması
arıçılığın inkişafı
relyefi

260 Milli parkların tәbiәti mühafizә funksiyası üçün tәlәb olunur?

•

tеxniki işlәr
doğru cavab yoxdur
yеrin düzgün sеçilmәsi vә mühәndisbioloji vәzifәlәrin hәlli
mәişәt xidmәti sahәlәri
еkspozisiya nümayiş sahәlәri vә qurğuları

261 Heyvanlar alәminin mühafizә tәdbirlәrinә aid deyil:

•

Ovçuluğun inkişafı.
Qorunan heyvan növlәrini artırıb çoxaltmaq:
Qoruq üçün xarakterik heyvan növlәrinin bәrpa edilmәsi.
Qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlәrinin kәnarlaşdırılması.
Nәsli kәsilmәkdә olan heyvan növlәrinin bәrpası.

262 Qoruq әrazisinin florasının mühafizәsi tәdbirlәrinә hansı aid deyil?

•

nadir bitki növlәri saxlanılmalı vә bәrpa edilmәli
meşә yanğınlarının qarşısı alınmalı
meleorasiya işlәri aparılmalı
yad bitki növlәri kәnarlaşdırılmalı
bitki örtüyünә zәrәr vuran ziyanvericilәrә qarşı mübarizә aparılmalı

263 Landşaft Qoruq әrazilәri әtrafında әhalinin artması aşağıdakılardan nәyә sәbәb olur ;

•

sәnaye vә kammunal tullantıların azalmasına
qoruğun inkişafına
qoruğun sәrhәdlәrinin artmasına, sәnaye vә kamunal tullantıların azalmasına
sәnaye vә kammunal tullantıların artmasına
qoruğun sәrhәdlәrinin artmasına

264 Milli park daxilindә yaradılan yasaqlıqların әsas vәzifә vә funksiyalarına aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
su mәnbәlәrini qorumaq
tәbii еyvan vә bitkilәri qoruyub saxlamaq
tәbii еyvan vә bitkilәri qoruyub saxlamaq
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sürünәnlәri qorumaq

265 Altıağac milli parkında mühafizә olunur:

•

doğru cavab yoxdur
dağksеrofit formasiyalar vә tarixi abidәlәr
dağbozqır landşaftları
Landşaftların tәbii komplеkslәri vә tәbiәt abidәlәri
yarımsәhra vә quru göl lanşaftı

266 Şahdağ milli parkının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
tәbii su mәnbәlәrini mühafizә еtmәkdir
yalnız dağçәmәn landşaftını qorumaqdır
tәbii dağ еkosistеminin qorunması, bәrpası, еlmitәdqiqat, monitorinq vә еkosistеminә inkişafıdır
torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır

267 Qarayazı qoruğunda qorunan başlıca ağac növlәridir:

•

qaraçöhrә, ardıc, Еldar şamı
vәlәs, fısdıq vә adi qovaq
çinar, cökә vә qırmızı palıd
palıd, ağyarpaq qovaq, qızılağac vә ağ akasiya
iydә, qarağac, şümşad

268 Şahdağ milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

Orta Araz
KürAraz
Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz
Lәnkәran

269 Ilisu tәbiәt qoruğunun yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
dağçәmәn landşaftının mühafizәsi vә bәrpası
dağçöl komplеksinin mühafizәsi vә bәrpası
tәbii dağmеşә komplеksinin, flora vә fauna növlәrinin mühafizә vә bәrpası
dağksеrofit bitkilәrinin mühafizәsi vә bәrpası

270 Azәrbaycanın ilk qoruğu nеçәnci ildә yaradılmışdır vә hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
1929cu ildә Qızılağac
1925ci ildә, Göygöl
1929cu ildә, Zaqatala
1920ci ildә Şirvan

271 Hansı tәbiәt qoruqları Şahdağ milli parkının әrazisinә birlәşdirilmişdidr?

•

doğru cavab yoxdur
Zaqatala vә Şәki
Pirqulu vә Ismayıllı
Ilisu vә Oğuz
Qәbәlә vә Ilisu

272 Sahdağ milli parkının mеşә еkosistеmi üçün xaraktеrikdir:

•

dağәtәyi bozqırlar
yarımsәhralar
quru çöllәr
еnliyarpaq mеşәlәr
yarımsәhralar

273 Qoruq әrazisinә әn çox tәsir edәn sәnaye müәsissәlәrindәn deyil:

•
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•

Yeyinti mәhsulları istehsalı
Faydalı qazıntıların axtarışı
Energetika müәsissәlәri
Kimya müәsissәlәri
Faydalı qazıntıların hasilatı

274 Tәbii amillәr içәrisindә әsas rol oynayır:

•

Antropogen amillәr vә relyef
Yalnız relyef
Yalnız iqlim şәraiti
İqlim şәraiti vә relyef.
Antropogen amillәr

275 Neft amalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları vә onların tәsirinә mәruz qalan şәhәr ?

•

makroelementlәr vә Sumqayıt
ağıt metalla rvә Gәncә
bәrk formalı tullantılar vә Sumqayıt
qaz formalı tullantılar vә Bakı
mikroelementlәr vә Bakı

276 Işğal altında olan әrazilәrdә qalan tәbiәt qoruqları:

•

Qaragöl vә Bәsitçaydır
doğru cavab yoxdur
Qarayazı vә Oğgöldür
Şahbuz vә Qarayazıdır
Göygöl vә Türyançaydır

277 Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun әrazisindә yеrlәşir?

•

Laçın
Zәngilan
Qubadlı
kәlbәcәr
Şuşa

278 Azәrbaycanda yaradılması planlaşdırılan milli parklardan biridir:

•

doğru cavab yoxdur
ŞollarSamur
SamurYalama
SamurDәvәçi
SiyәzәnŞabran

279 Azәrbaycanın dağ qoruqları olan Zaqatala, Göygöl qoruqlarında malqaranın otarılması hansı eroziya növünә sәbәb
olur:

•

Heç biri
hәm sәthi, hәm dә qobu eroziyasına
qobu eroziyasına
sәthi eroziyaya
külәk eroziyası

280 Qoruq әrazilәrinә insan fәaliyyәtinin tәsirinin mәnfi nәticәlәrinә göstәrilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur]
әrazinin xarakterik ekosistemlәri transforınasiyaya uğrayır
eroziya prosesi zәiflәyir
әrazinin növ müxtәlifliyi artır
әrazinin xarakterik landşaftı genişlәnir

281 Nәyә görә bәzәn bütün qoruqlara xüsusi qoruq rejimini tәtbiq etmәk olmur?
qoruğun әrazisi hәddәn artıq genişdir
qoruqda bitki növü çox azdır
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•

qoruq әrazisi yaşayış massivinә yaxın yerlәşmişdir
qoruq әrazisi insan fәaliyyәtinin mәnfi tәsirinә mәruz qalmışdır
nәsli kәsilmәk tәhlükәsi qarşısında qalan heyvan növlәri vardır

282 Qoruqlarda ekosistemlәrin degeredasiyasına aid deyıl:

•

Elmi tәdqiqatlar
Yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması.
Qoruq әrazisindә tәbii resurslardan istifadә.
Turizmin inkişafı.
Qoruğa üçün yad növlәrin qoruğa daxil olması.

283 Su tәsәrrüfatı işlәrindә landşafta әn çox tәsir göstәrәn tәdbirlәrә daxildir?

•

hamısı
torpaqların suvarılması
torpaqların qurudulması
kanalların çәkilmәsi
hidrotexniki qurğuların yaradılması

284 Qoruq әrazilәrinә әn çox tәsir göstәrәn sәnaye sahәlәrindәndir?

•

hamısı
metallurgiya
tikinti
kimya
sellüloz kağız

285 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir edәn amillәrdәn deyil?

•

arıçılıq
brokionerlik
qoruq әrazilәri әtrafında әhalinin artması
qoruq әrazilәrinә yaxın magistral yolların çәkilmәsi
qoruq әrazisindә yaşıllıq zonalarının artırılması

286 Tәbii kompleks sahәlәrindә torpaq nizamlayıcı tәdbirlәrә aşağdakılardan hansı aid deyil

•

Rekultivasiya tәdbirlәri
Aqrotexniki tәdbirlәr.
Әkin sahәsini inkişaf etdirmәk üçün torpaqların gübrәlәnmәsi.
Eroziyaya qarşı mübarizә tәdbirlәri.
Fitomelorotiv tәdbirlәr.

287 Turizm üçün әsasәn nәdәn istifadә olunmalıdır?

•

yasaqlıqlardan
qoruqlardan
süni meşәlәrdәn
biosfer qoruqlarından
milli parklardan

288 Nizamlanmayan turizm nәyә tәsir edir?

•

ekosistemlәrin deqredasiyasına
torpaqların rekultivasiyasına
tәbiәt obyektlәrinin bәrpasına
bioloji müxtәlifliyin qorunmasına
qoruq rejiminin

289 Dünyanın әn böyük Milli Parkı hansıdır?

•

Yеlloston
Kеniya
Qzıağac
Qrеlandiya
doğru cavab yoxdur
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290 Mühafizә olunan, az pozulmuş tәbii komplеksә malik olan, unikal obyеktlәrdәn ibarәt vә еkoturizmә icazә vеrilәn
әrazi vә akvatoriyalar adlanır?

•

Dеndroloji park
biosfеr qoruqları
Milli Parklar
Yasaqlıq
tәbiәt qoruqları

291 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

Xüsusi qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmәk olur.
Qoruqlarda turizm qadağan edilib, әsasәn Milli parklardan istifadә olunmalıdır
Xüsusi qoruq rejimini bәzәn bütün qoruqlara şamil etmәk olmur
Qoruqda olan dırnaqlı heyvanların sayının tәnzimlәnmәsi ovçuların kömәyi ilә aparılmalıdır
Qoruqlarda otyeyәn dırnaqlı heyvanların hәddindәn çox artması biotopların degedrasiyasına , meşә sahәlәrinin pislәşmәsinә sәbәb
olur

292 Turizm mәqsәdi ilә әsasәn hansı xüsusi qorunan әrazilәrdәn istifadә olunmalıdır?

•

ovculuq tәsәrrüfatından
Milli parklardan
hec birindәn
yzçatәt başlarından
yasaqlıqlardan

293 Qorunan әrazilәrin müxtәlif ekosistemlәrinin vә onların ayrıayrı komponentlәrinin planlaşdırılmasına yönәldilәn
nizamlayıcı tәdbirlәrә aid deyil?

•

Fauna
Torpaq
Su
Relyef
Flora

294 Bitki örtüyünün mühafizә tәdbirlәrinә aid deyil:

•

Dәrman bitkilәrinin әkilib becәrilmәsi.
Qoruq әrazisindә bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növlәri kәnarlaşdırılması.
Qoruqda meşә yanğınının qarşısı alınması.
Zәrәrvericilәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrinin aparılması.
Nadir vә kökü kәsilmәkdә olan bitki növlәrirıin saxlanması.

295 Tәbii ekosistemlәrindә su hövzәlәrinin mühafizәsinә aid deyil:

•

Korlanmış suların rejimi bәrpa edilmәlidir.
Korlanmış suların sәviyyәsi bәrpa edilmәlidir.
Su idman növlәri inkişaf etdirilmәlidir.
Suların mühafizәsi üçün hüquqiinzibati vә iqtisadi tәdbirlәr sistemi tәtbiq edilmәlidir
Kәnar әrazilәrdәn suyun çirklәnmәsinin qarşısı alınmalıdır.

296 Qoruq rejiminin pozulmasına aşağıdakılar hansı daxildir ;

•

Öz başına malqara otarılması
Qanunsuz ov etmә
Hamısı
Qoruq әrazisindә tәbii resurslardan istifadә edilmәsi
Yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması

297 Altıağac milli parkı әrazisi mеşәlәrindә üstünlük tәşkil еdәn ağac növlәri aşağıdakılardır:

•

dәmirağacı, küknar,daş palıd
vәlәs, qarağac, söyüd
qovaq, yalanqoz, fısdıq
söyüd, cökә, fısdıq
itiyarpaq palıd, çinar, vәlәs
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298 Hirkan milli parkında qorunur:

•

doğru cavab yoxdur
rеlikt vә еndеmik mеşәlәr
hеyvanat alәmi
Xanbulançay su anbarı
subtropik bitkilәr

299 Hirkan milli parkı hansı tәbii vilayәtdә yaradılmışdır?

•

Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz
KürAraz
Lәnkәran
Orta Araz

300 Azәrbaycanda alüminium sәnayesinin inkişafını tәmin edәn әsas amillәr vә onların mәnfi cәhәtlәri?

•

doğru cavab yoxdur
işçi qüvvәsi ilә yüksәk tәminatenerjiyә tәlәbat
zәngin alunit ehtiyyatının, ucuz enerjinin olmasıәtraf mühiti daha çox çirklәndirilmәsi
ixtisaslı kadrların çoxluğusudar çox istifadә
neftkimya sәnayesinin inkişafıtorpaqların eroziyası

301 әtraf mühiti kimya sәnayesi tullantılarının mәnfi tәsirinә mәruz qalan reqion vә şәhәr?

•

doğru cavab yoxdur
KürAraz vә Şirvan şәhәri
Abşeron vә Bakı şәhәri
Kiçik Qafqaz vә Gәncә şәhәri
Abşeron vә Sumqayıt şәhәri

302 Azәrbaycanda hansı komponentlәr daha çox qörünür ?

•

heç nә qorunmur
su hövzәlәri
atmosfer havası
torpaq ehtiyatları
bitki vә heyvanat alәmi

303 Azәrbaycanın әn kiçik dövlәt tәbiәt qoruğu:

•

Bәsitçaydır
Abgöldür
Qaragöldür
Göygöldür
Qarayazıdır

304 Tәbiәt komplеkslәrinin vә komponеntlәrinin qorunması, bәrpası, еkoloji tarazlığın saxlanılması üçün xüsusi әhәmiyyәt
daşıyan әrazilәr adlanır?

•

nәbatәt bağı
dеndroloji park
zoopark
milli park
yasaqlıq

305 Qorunan әrazilәrә daha nәlәr aid edirir ?

•

daha heçnә qorunmur
yeni binalar, prospektlәr
yaşıllıq zonaları, mәhsuldar torpaqlar
tәbiәt abidәlәri, yaşıllıq zonaları
daha heçnә qorunmur

306 Azәrbaycanda enerqetikanın inkişafı üçün hansı yeni ucuz mәnbәlәrdәn istifadә etmәk olar vә bu mәnbәlәrin üstün
cәhәti?
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•

günәş, dәniz cәrәyanlarıXәzәr sahilindә il boyu fәaliyyәt göstәrir
külәk, günәşekoloji cәhәtdәn tәmizdir
daş kömür, yanar şistuçuz enerji verirlәr
uran, torfehtiyyatları çoxdur
qabarmaçәkilmә, külәkXәzәrdә daha güclüdür

307 Lәnkәran – Astara İR – da bitki vә heyvanat alәminin mühafizәsi vә turizmin inkişafı üçün yaradılmışdır:

•

Zoopark
Şirvan yasaqlığı
Hirkan Milli Parkı
Züvәnd yasaqlığı
Lerik qoruğu

308 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji duruma mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

çay emalı
meşә örtüyü
meyvәçiliyin inkişafı
turizmin inkişafı
balıqçılığın inkişafı

309 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmә sәbәblәridir 1. sitrus meyvәçiliyinin inkişafı 2.
tәrәvәzçiliyin inkişafı 3. turizmin inkişafı 4. çayçılığın inkişafı 5. xalçaçılıq

•

1,4
3,4
2,3
1,2
4,5

310 Lәnkәran – Astara İR – nın meşә ehtiyatlarının mәhv edilmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәridir

•

humus qatının zәnginlәşmәsi
sәhralaşma
yağıntıların artması
eroziya vә sürüşmә
bataqlıqlaşma

311 Azәrbaycanda sement istehsalı hansı iqtisadi rayonun әtraf mühitinә mәnfi tәsir edir?

•

Naxçıvan
KürAraz
ŞәkiZaqatala
Dağlığ Şirvan
Abşeron

312 Lәnkәran – Astara İR – nın meşә fonduna vurulan ziyanların başlıca sәbәblәridir:

•

milli parkların tәşkili
yanacaq vә tikinti mәqsәdilә istifadә
fitomeliorasiya
meşә meliorasiya
qoruq vә yasaqlıqların tәşkili

313 Qarabağ vulkanik yaylasında yеrlәşәn tәbiәt qoruğu:

•

Korçaydır
Bәsitçaydır
Qaragöldur
Göygöldür
Qalaaltıdır

314 Azәrbaycanda istifadәsi mümkün olan perspektiv ekoloji tәmiz enerji mәnbәlәri aşağıdakılardır?
doğru cavab yoxdur
su enerjisi
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•

geotermal enerji
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk vә günәş enerjisi

315 Lәnkәran _ Astara İR – nın dağlıq hissәsindә torpaq ekosisteminә dәyәn mәnfi ekoloji nәticәlәrdәndir:

•

rekultivasiya
su eroziyası vә sürüşmә
şoranlaşma
sәhralaşma
bataqlıqlaşma

316 Lәnkәran – Astara İR – nın sahil ekosistemindә baş verәn dәyişikliklәrin göstәrdiyi mәnfi tәsirlәrdәndir:

•

doğru cavab yoxdur
bitki örtüyünә
kurort – rekreasiya potensialına
balıqçılığın inkişafına
çay axınına

317 Azәrbaycanda radiasiya fonu yüksәk olan әrazilәrdәndir ?

•

Naxçıvan
Abşeron yarımadası
Acınohur
Arazboyu düzәnliklәr
Lәnkәran regionu

318 Naxçıvan İR – da torpaqların ekoloji vәziyyәtinin pozulmasına tәsir göstәrir:

•

yağıntılar
abraziya
rekultivasiya
meşә meliorasiya
şoranlaşma

319 Naxçıvan İR әrazisindәn axan vә әn çox çirklәnmiş tranzit çaylardır:

•

Әlincәçay, Araz
Araz, Arpaçay
Ordubadçay, Әlincәçay
Gilançay, Naxçıvançay
Әylis, Kotan

320 Naxçıvan İR – nın filizsaflaşdırma sahәlәrinin әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsirinin nәticәsidir:

•

doğru cavab yoxdur
tullantılardan tәkrar istifadә
texnogen landşaftlar
mәdәni landşaftlar
tәbii mühit

321 Azәrbaycanda neft hasilatının mәnfi tәsir göstәrdiyi әrazilәrdir?

•

GәncәQazax düzü
Arazboyu düzәnlik
KürAraz ovalığı
Lәnkәran ovalığı
QanuxӘyriçay vadisi

322 Naxçıvan İR – da ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәrindәndir:

•

kömür hasilatı
duz hasilatı
xalçaçılığın inkişafı
faydalı qazıntıların hasilatı
neft hasilatı
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323 Naxçıvan İR – da torpaq örtüyünün ekoloji vәziyyәtinә mәnfi tәsir edir

•

rekultivasiya
fitomeliorasiya
eroziya
biomüxtәliflik
irriqasiya

324 Lәnkәran – Astara İR – nın düzәnlik hissәlәrindә torpaqların çirklәnmәsinin vә strukturunun pozulmasının sәbәblәridir
1. kimyalaşdırma 2. aqrotexniki qaydaların pozulması 3. fitomeliorasiya 4. rekultivasiya 5. meyvәçiliyin inkişafı

•

1,2
2,3
2,4
1,5
4,5

325 Lәnkәran – Astara İR – nın dağlıq hissәsindә eroziya vә sürüşmә proseslәrinin intensivlәşmәsinin başlıca sәbәblәridir
1. heyvandarlığın intensiv inkişafı 2. meşәlәrin qırılması 3. sәth sularının miqdarının artması 4. rekultivasiya 5. meşә
meliorasiya 6. irriqasiya

•

1,4,5
3,4,5
2,3,5
1,2,4
1,2,3

326 Azәrbaycanda Bakı, Sumqayıt, Daşkәsәn şәhәrlәri üçün ümumi olan vә әtraf mühitә ziyan vuran sәnaye sahәsi?

•

qara metallurgiya
cihazqayırma
elektrotexnika
neftkimya
neft maşınqayırması

327 Lәnkәran – Astara İR da ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmәsinә tәsir göstәrir:

•

bitki vә heyvanat alәmi
yağıntılar
sitrus meyvәçiliyinin inkişafı
sәnaye vә nәqliyyat tullantıları
temperatur şәraiti

328 Naxçıvan İR – da әtraf mühitin vә tәbii komponentlәrin mühafizәsi üçün lazımdır:

•

sәnayeni intensiv inkişaf etdirmәk
tarixi abidәlәri bәrpa etmәk
suvarmanı genişlәndirmәk
xüsusi mühafizә olunan әrazilәr yaratmaq
kәnd tәsәrrüfatında kimyalaşdırmanı genişlәndirmәk.

329 Naxçıvan İR – nın ekoloji mühitinә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

zәngin bitki örtüyü
meyvәçiliyin inkişafı
mәhsuldar torpaqlar
mәhsuldar torpaqlar
sıx meşәlәrin olmaması

330 Naxçıvan İR – nın ekoloji vәziyyәtini gәrginlәşdirәn amillәrdәndir:

•

sәmәrәli iqtisadi fәaliyyәt
rütubәtli vә külәkli iqlim
kontinental iqlim
coğrafi mövqe
coğrafi mövqe
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331 Naxçıvan İR – da dağ – mәdәn, tikinti, nәqliyyat vә digәr sahәlәrin inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәridir: 1. torpaq
fondunun pozulması 2. hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsi 3. biomüxtәlifliyә dәyәn ziyan 4. torpaqdan sәmәrәli istifadә 5. su
ehtiyatlarının çirklәnmәsi 6 sudan sәmәrәli istifadә

•

2,4,6
1,2,3
2,3,5
1,3,5
2,4,5

332 Azәrbaycanda SESin yaradılmasının әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsiri hansılırdır?

•

torpaq eroziyasıdır
iqlimә tәsiridir
doğru çavab yoxdur
şoranlaşma vә tuqay meşәlәrinin mәhvidir
sürüşmәnin intensivlәşmәsidir

333 Azәrbaycanda kimya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan tәbii komponentdir?

•

bitki
torpaq
tәbii vә süni mәnbәlәr
heyvanat alәmi
hava hövzәsi

334 Lәnkәran – Astara İR – da Xәzәrin sәviyyәsinin qalxmasının göstәrdiyi mәnfi ekoloji tәsirlәrdir: 1. hәyat sәviyyәsinin
yaxşılaşması 2. yaşayış mәntәqәlәri vә tәsәrrüfat sahәlәrinә tәsirlәr 3. Sahil zonalarında turizmin inkişafı 4. şәxsi
tәsәrrüfatlara dәyәn zәrәr 5. balıqçılığın inkişafı

•

2,3
2,4
3,5
1,5
1,2

335 Lәnkәran – Astara İR – nın ekoloji vәziyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәn biridir:

•

iqlim şәraiti
meliorativ tәdbirlәr
yüngül sәnayenin inkişafı
çayçılığın inkişafı
Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması

336 Lәnkәran – Astara İR – dan axan çayların әsas çirklәnmә mәnbәlәridir:

•

balıq emalı suları
qar әrinti suları
yağış suları
bәrk formalı tullantılar vә çirkab suları
çay emalı suları

337 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji gәrginlik yaradan amillәrdәn biridir:

•

xalçaçılığın inkişafı
sitrus meyvәçiliyinin inkişafı
әhali sıxlığı
çayçılığın inkişafı
xalçaçılığın inkişafı

338 Azәrbaycanda neft vә neft mәhsulları ilә daha çox çirklәnmiş әrazi haradır?

•

SamurDәvәçi ovalığı
Lәnkәran ovalığı
Abşeron yarımadası
CeyrançölAcınohur
Qarabağ düzü
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339 Azәrbaycanda yanacaq sәnayesinin inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәri hansılardır?

•

doğru cavab yoxdu
torpağın vә suyun çirklәnmәsi
heyvanat alәminә mәnfi tәsir
havanın çirklәnmәsi
meşәlәrin mәnfi

340 Naxçıvan İR – da heyvandarlığın intensiv inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәrindәndir:

•

intensiv sellәrin yaranması
bitki örtüyünün növ zәnginliyinin artması
torpaq eroziyası
mәhsuldarlığın artması
emal müәssisәlәrinin artması

341 Korçay yasaqlıqlarında nәlәr mühafizә olunur ?

•

müxtәlif torpaqbitki növlәri
müxtәlif quşlar
atmosfer havası
Su hövzәsi
müxtәlif torpaq növlәri

342 Tuqay meşәlәri harada yerlәşir ?

•

Qabırrı çayı sahilindә
Kürçayı mәnsәbindә
Turyançay sahilindә
Araz çayı vadisindә
Kürçayı sahilindә

343 Su tәsәrrüfatı işlәrindә qoruğa әn çox tәsir göstәrәn tәdbirlәrә daxildir?

•

hamısı
torpaqların suvarılması
torpaqların qurudulması
kanalların çәkilmәsi
hidrotexniki qurğuların yaradılması

344 Naxçıvan İR – da torpaq eroziyasının qarşısını almaq vә ekoloji duzunu yaxşılaşdırmaq tәdbirlәridir: 1. deflyasiya 2.
fitomeliorasiya 3. mühәndisi 4. heyvandarlığı inkişaf etdirmәk 5. aqrotexniki 6. şaquli şumlama

•

2,3,5
3,4,6
2,4,5
1,2,4
2,5,6

345 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir edәn amillәrdәn deyil?

•

arıçılıq
brokionerlik
qoruq әrazilәri әtrafında әhalinin artması
qoruq әrazilәrinә yaxın magistral yolların çәkilmәsi
qoruq әrazisindә yaşıllıq zonalarının artırılması

346 Naxçıvan İR – nın tәsәrrüfatına zәrәr vuran vә ekoloji durumu kәskinlәşdirәn sәbәblәrdәndir:

•

torpağın eninә şumlanması
fitomeliorasiya
rütubәtli iqlim
meşә meliorasiya
sellәr

347 Qoruq әrazilәrinә әn çox tәsir göstәrәn sәnaye sahәlәrindәndir?

•
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•

hamısı
metallurgiya
tikinti
kimya
sellüloz kağız

348 Mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

•

elektromaqnit xassәlәri
optik xassәlәrini
fiziki xassәlәri
maqnit xassәlәri
kimyәvi xassәlәrini

349 Kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәn kimyәvi elementlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

•

Elektromaqnit vә optik xassәlәrini
kimyәvi vә optik xassәlәrini
fiziki vә mexaniki xassәlәrini
Elektrik vә maqnit xassәlәrini
Radioaktiv vә maqnit xassәlәrini

350 Azәrbaycanın İESi әtraf mühitә daha çox ziyan vurur?

•

kömürlә işlәyәndә
qazla işlәyәndә
neftlә işlәyәndә
mazutla işlәyәndә
kömürlә işlәyәndә

351 Torpağın istilik, enerji vә su ilә tәmin olunmasında hansı torpaqәmәlәgәlmә amili mühümdür?

•

zaman amili
iqlim amili
bitki amili
relyef amili
suxur amili

352 Hansı suların tәsirindәn xüsusi torpaq tiplәri yaranır?

•

okean sularının
qrunt sularının
yerüstü suların
çay sularının
okean sularının

353 Torpağın mineral hissәsini tәşkil edәn kimyәvi elementlәr birlәşmә şәkilindә torpağa necә tәsir edir?

•

torpağı münbitlәşdirir
torpağı duzlandırır
torpağı şoranlaşdırır
torpağı susuzlaşdırır
torpağı zәnginlәşdirir

354 Torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların tәrkib hissәsi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

çürüntü vә daş kömür hissәlәrdәn
mineral vә üzvi hissәlәrdәn
suxurlardan vә palcıq hissәlәrdәn
daş hissәsindәn vә kimyәvi hissәlәrdәn
әhәng vә qum hissәlәrdәn

355 Abşeron regionunda ekoloji gәrginliyi aradan qaldırmağın әn perspektivli yolu?

•

Doğru cavab yoxdur
ietehsal hәcmini azaltmaq
zәrәrli istehsal sahәlәrini Abşerondan köçürmәk
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•

tullantısız vә az tullatılı texnoloqiyalara keçmәk
әtraf mühitә ziyan vuran istehsal sahәlәrini bağlamaq

356 Neft emalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları aşağıdakılardır? 1.Karbon qazı 4.Ağır metallar 2.Kükürd qazı
5.Azot vә xlor qazı 3.Mikroelementlәr 6. Karbohidrogenlәr

•

2,4,6
1,3,5
1,2,6
2,5,6
3,5,6

357 Azәrbaycanda neft emalı sәnayesinin mәnfi ekoloji nәticәlәri?

•

atmosferin çirklәnmәsi
atmosferin çirklәnmәsi
doğru çavab yoxdu
torpağın çmrklәnmәsi
bitki örtüyünün mәhvi

358 Azәrbaycanda neft hasilatının mәnfi tәsir göstәrdiyi әrazilәrdir?

•

GәncәQazax düzü
Arazboyu düzәnlik
KürAraz ovalığı
Lәnkәran ovalığı
QanuxӘyriçay vadisi

359 Bakı, Gәncә vә Sumqayıt şәhәrlәrindә ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üçün görülmәsi vacib olan tәdbirlәr?
1.Müәssәlәrdә tәmizlәyici qurğuların qoyulması 2. Tullantısız texnologiyaların tәtbiq edilmәsi 3. Şәhәr әtrafında su
anbarlarının yaradılması 4.Sәnaye tullantıların şәhәr әtrafında basdırılması 5. Kimya sәnayesi müәssәlәrinin sayının
artması

•

1,4
4,5
2,4
1,3
1,2

360 Azәrbaycanda alüminium sәnayesinin inkişafını tәmin edәn әsas amillәr vә onların mәnfi cәhәtlәri?

•

doğru cavab yoxdur
ixtisaslı kadrların çoxluğusudar çox istifadә
zәngin alunit ehtiyyatının, ucuz enerjinin olmasıәtraf mühiti daha çox çirklәndirilmәsi
işçi qüvvәsi ilә yüksәk tәminatenerjiyә tәlәbat
neftkimya sәnayesinin inkişafıtorpaqların eroziyası

361 әtraf mühiti kimya sәnayesi tullantılarının mәnfi tәsirinә mәruz qalan reqion vә şәhәr?

•

doğru cavab yoxdur
Kiçik Qafqaz vә Gәncә şәhәri
Abşeron vә Bakı şәhәri
KürAraz vә Şirvan şәhәri
Abşeron vә Sumqayıt şәhәri

362 Abşeron reqionunda hansı növ elektrik stansiyası tikmәk ekologi baxımdan ziyanlıdır?

•

qazla işlәyәn İEM
AES
günәş ES
külәk ES
qazla işlәyәn İES

363 Respublikamızda köçәri quşların mühafizәsi yçyn yaradılmış qoruqlar?
Besitçay vә Qaragöl
Ordubad vә Zaqatala
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•

Hirkan vә Altıağac
Şirvan vә Göygöl
Qızılağac vә Abşeron

364 Azәrbaycanda әlverişli turizm vә rekreasiya şәraitinә malik olan әrazilәr?

•

Yuxarı Qarabağ, Aran, Lәnkәran
QubaXaçmaz, ŞәkiZaqatala, Abşeron
QubaXaçmaz, ŞәkiZaqatala, Abşeron
Aran, KәlbәcәrLaçın, Naxçıvan
Naxçıvan, Dağlıq Şirvan, Aran

365 Abşeronda hansı növ elektrik stansiyası tikmәk ekoloji cәhәtdәn daha sәrfәlidir?

•

mazutla işlәyәn İES
külәk elektrik stansiyası
su elektrik stansiyası
geotermal elektrik stansiyası
qabarma elektrik stansiyası

366 Xәzәrin rekreasiya әhәmiyyәtli sahil әrazilәri ?

•

Abşeronun şimal sahili, YalamaNabran
GilәziZarat, Lәnkәran sahillәri
Kürün mәnsәbi, Abşeron cәnub sahillәri
CәnubŞәrqi Şirvan, Salyan düzü
Qobustan, Abşeron arxipelaqı

367 Azәrbaycanda alüminium sәnayesinin inkişafını tәmin edәn әsas amillәr vә onların mәnfi cәhәtlәri?

•

doğru cavab yoxdur
ixtisaslı kadrların çoxluğusudar çox istifadә
zәngin alunit ehtiyyatının, ucuz enerjinin olmasıәtraf mühiti daha çox çirklәndirilmәsi
işçi qüvvәsi ilә yüksәk tәminatenerjiyә tәlәbat
neftkimya sәnayesinin inkişafıtorpaqların eroziyası

368 Naxçıvan әrazisindә bitki vә heyvanat alәminin nisbәtәn kasıb olmasının sәbәbi?

•

denudasiya proseslәri
relyefin mürәkәbliyi
iqlimin kәskinkontinental olması
iqlimin mülayimkontinental olması
su ehtiyyatlarının zәnginliyi

369 Su torpaqda neçә fazada olur?

•

dәfetmә, mikroskopik, makroskopik
makroskopik, cazibә, axıcı
dәfetmә, axıcı, makroskopik
cazibә, kapilyar, hiqroskopik
axıcı, kapilyar, makroskopik

370 Torpağın bәrk hissәciklәri vә onlar asındakı fazaların ölçülәri onun hansı xüsusiyyәtini müәyyәn edir?

•

müqavimәtini
strukturunu
mәhsuldarlığını
istilik keçirmәsini
fәza qәfәsini

371 Torpağın kimyәvi xassәlәrini hansı elementlәr vә maddәlәr müәyyәn edir?

•

duzlar vә üzvi maddәlәr
duzlar vә polimer maddәlәr
metallar vә qeyriüzvi maddәlәr
qәlәvi elementlәr vә üzvi polimerlәr
mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr
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372 Dağmәdәn sәnayesinin inkişafının mәnfi ekoloji tәsir göstәrdiyi inzibati rayonlardandır :

•

Şamaxı, Qusar vә Xaçmaz
Gәdәbәy, Kәlbәcәr vә Laçın;
Füzuli, Qubadlı vә Şuşa ;
Şәki, Qәbәlә vә Qax;
Oğuz, Culfa vә Quba;

373 Dağmәdәn sәnayesinin Abşeronda yaratdığı ekoloji problemdir:

•

doğru cavab yoxdur .
tәbii göllәrin çirklәnmәsi;
meşәlәrin mәhvi;
torpaqların deqredasiyası ;
әkin sahәlәrin azalması;

374 Abşeronda atmosfer havasının çirklәnmәsinin әsas mәnbәlәri?

•

yeyinti sәnayesi vә neft hasilatı.
dәmir yol nәqliyyatı, cihazqayırma
maşınqayırma vә boru kәmәr nәqliyyatı
yeyinti vә yüngül sәnaye
neftkimya vә avtomobil nәqliyyatı

375 Azәrbaycanda kimya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan tәbii komponentdir?

•

tәbii vә süni mәnbәlәr
hava hövzәsi
bitki
torpaq
heyvanat alәmi

376 Azәrbaycanda әlvan metallurgiya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan komponentlәr?

•

doğru cavab yoxdur
gğllәr vә digәr sututurlar
bitki vә heyvanvt alәmi
torpaq vә hava
atmosfer vә heyvanat alәmi

377 әlvan metallurgiya müәssisәlәri içәrisindә әtraf mühitә daha çox tullantı atır?

•

Doğru cavab yoxdur
Gәncә giltorpaq kombinatı
Sumqayıt alüminium zavodu
Bakı әlvan metalların emalı vә tәkrar emalı zavodu
Gәncә әlvan metalların emalı zavodu

378 Abşeron reqionunda ekoloji gәrginliyi aradan qaldırmağın әn perspektivli yolu?

•

doğru çavab yoxdur
tullantısız vә az tullatılı texnoloqiyalara keçmәk
zәrәrli istehsal sahәlәrini Abşerondan köçürmәk
ietehsal hәcmini azaltmaq
әtraf mühitә ziyan vuran istehsal sahәlәrini bağlamaq

379 Azәrbaycanda әn iri qara metallurgiya müәsssәlәri vә onların tullarntıların mәnfi tәsirinә mәruz qalan tәbii
komponent?

•

doğru cavab yoxdur
Sumqayıt boru yayma zavodu. Bitki örtüyü
Daşkәsәn saflaşdırma kombinatı, hava hövzәsi
Bakı tәkrar qarametal zavodu, su hövzәlәri
Sumqayıt boru yayma zavodu, hava vә su hövzәsi

380 Daşkәsәn filizsaflaşdırma kombinatı mәnfi tәsir göstәrir?
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•

doğru cavab yoxdur
torpaq ehtiyatlarına
hava hövzәsinә
meşә ehtiyatlarına
dağ göllәrinә

381 Azәrbaycan neftinin ekoloji baxımdan dünyada mәşhurlaşdıran әsas әlamәtlәr?

•

tәrkibindә kükürdün konsentrasiyasının yüksәk olması
tәrkibindә qatışıqların az olması
tәrkibindә parafinin çox olması
respublikanın hәr yerindә olması
tәrkibindә kükürdün konsentrasiyasının yüksәk olması

382 Azәrbaycanda istifadәsi mümkün olan perspektiv ekoloji tәmiz enerji mәnbәlәri aşağıdakılardır?

•

doğru cavab yoxdur
su enerjisi
geotermal enerji
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk vә günәş enerjisi

383 Neft amalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları vә onların tәsirinә mәruz qalan şәhәr ?

•

qaz formalı tullantılar vә Bakı
mikroelementlәr vә Bakı
ağıt metalla rvә Gәncә
bәrk formalı tullantılar vә Sumqayıt
makroelementlәr vә Sumqayıt

384 Neft amalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları vә onların tәsirinә mәruz qalan şәhәr ?

•

makroelementlәr vә Sumqayıt
ağır metallar vә Gәncә
bәrk formalı tullantılar vә Sumqayıt
qaz formalı tullantılar vә Bakı
mikroelementlәr vә Bakı

385 Azәrbaycanda SESin yaradılmasının әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsiri hansılırdır?

•

doğru çavab yoxdur
sürüşmәnin intensivlәşmәsidir
torpaq eroziyasıdır
iqlimә tәsiridir
şoranlaşma vә tuqay meşәlәrinin mәhvidir

386 Azәrbaycanda neft emalı vә neftkimya sәnayesinin mәnfi ekoloji tәsirlәrinә mәruz qalan şәhәrdir?

•

Mingәçevir
Gәncә
Bakı
Sumqayıt
Şirvan

387 Azәrbaycanda neft vә neft mәhsulları ilә daha çox çirklәnmiş әrazi haradır?

•

SamurDәvәçi ovalığı
Lәnkәran ovalığı
Abşeron yarımadası
CeyrançölAcınohur
Qarabağ düzü

388 Qrunt suları üzdә olduqda torpaqda hansı xoşagәlmәz xüsusiyyәtlәr yaranır?

•

rütubәt azalır vә oksigen çoxalması yaranır
rütubәt çox azalır vә oksigen azalması yaranır
izafi rütubәt vә oksigen çatışmamazlığı yaranır
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rütubәt yox olur vә oksigenin azalması yaranır
rütubәt çox yüksәlir vә oksigen çoxalması yaranır

389 Torpaqәmәlәgәlmә prosesindә aşağıdakı bitki vә heyvanlar mühüm rol oynayır. Hansı cavab düzgün deyil?

•

vәhşi heyvanlar
onurğasız canlılar, molyuskalar
bakteriyalar, qurdlar
otlar, ağaclar, kollar, ibtidai bitkilәr
ali bitkilәr

390 Torpaqların fiziki vә mexaniki xassәlәrini hansı kimyәvi elementlәr müәyyәn edir?

•

kalloidlәrlә reaksiyaya girәnlәr
kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәnlәr
kimyәvi reaksiyaları neytrallaşdıranlar
kimyәvi reaksiyaları zәiflәdәnlәr
kimyәvi reaksiyaları donduranlar

391 Dağmәdәn sәnayesinin tullantılarından daha çox çirklәnmiş çay:

•

Köndәlәnçaydır
Tәrtәrçaydır
Gәncәçaydır
Filizçaydır
Qoşqarçaydır

392 Azәrbaycanda dağmәdәn sәnayesinin inkişafı ilә әlaqәdar daha çox ekoloji gәrginliyә mәruz qalmışdır:

•

Daşkәsәn rayonu
İsmayıllı rayonu;
Gәdәbәy rayonu;
Şahbuz rayonu;
Füzuli rayonu;

393 Azәrbaycanda sement istehsalı hansı iqtisadi rayonun әtraf mühitinә mәnfi tәsir edir?

•

Naxçıvan
KürAraz
ŞәkiZaqatala
Dağlığ Şirvan
Abşeron

394 Xәzәr dәnizi hövzәsinin çirklәnmәsinin әsas sәbәblәri vә mәnbәlәri nәlәrdәn ibarәtdir?

•

dәniz suyunun normadan artıq duzlu olması, әn çox kәnd tәsәrrüfatı tulantıları ilә çirklәnmә vә s.
dәniz nәqliyyatından intensiv istifadә, teztez baş verәn tanker qәzaları vә s.
sahil әrazilәrdә әhalinin yüksәk sıxlığı, sәnaye müәssisәlәri, dәnizә tökülәn çayların çirklәnmәsi vә s.
kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilәn kimyәvi gübrәlәr vә pestisidlәrlә çirklәnmә , әhalinin sahil boyu sıxlığı
dәnizә tökülәn çayların çox böyuk olması vә fenollarla çirklәnmәnin әsasәn şimalda yığılması

395 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin keçdiyi әrazilәrin әsas landşaft tipi, burada formalaşan bitki örtüyü vә iqlim
şәraiti necә sәciyyәlәnir?

•

yarımsәhra landşaft tipi, seyrәk bitki örtüyü, mürәkkәb relyef formaları, daimi külәklәr, deflyasiya vә suvarma eroziyası
quruçöl landşaft tipi, intrazonal meşәlәr, sadә relyef formalarıü, quru hava, irriqasiya әkinçiliyinin üstünlüyü
yarımsәhra landşaft tipi, relikt vә endemik bitki örtüyü, mürәkkәb relyef formaları, şorlaşmış әrazilәr vә abraziya
sәhra landşaft tipi, geniş çәmәnliklәr, sadә relyef formaları, quraq hava, deqradasiya vә kimyәvi aşınmanın üstün olması
rütubәtli subtropik landşaflar, qarışıq bitki örtüyü, düzәn relyef formaları, rütubәtli hava,dәmyә әkinçiliyi vә deqradasiya

396 Radioaktiv tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçun istifadә edilәn quyular hansı maddәlәrdәn hazırlanır?

•

sintetik kaiçukdan
dәmir vә alüminiumun qarışığından
bentonit gillәrdәn
xüsüsi mişar daşından
1,5 metr qalınlıqda betondan
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397 Hazırda Bakı buxtasında әn çox müşahidә olunan zәrәrli maddәlәr hansılardır?

•

dәmir birlәşmәlәri, benzol
neft mәhsulları, fenol
toliol, manqan oksidi
xlor üzvlü pestisidlәr
qurğuşun, fenol

398 Hansı kimyәvi elementin atmosferdәki qatılığı iki dәfә artdığı halda müxtәlif iqlim modellәrinә әsasәn әsrin
sonunadәk gözlәnilәn orta illik temperatur artımı 2,05,8º S tәşkil edәcәk ?
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399 Landşaftlarda baş verәn bütün planlı vә kortәbii dәyişikliklәr necә adlanır?

•

әkin sahәlәri
növ vә siniflәr
antropogen landşaft
fasiya
landşaft sferası

400 Landşaftın mәqsәdә uyğun vә planlı istiqamәtdә gedәn dәyişikliklәri necә adlanır?

•

mәrz
tәbii әrazi komplekslәri
mәdәni landşaftlar
yarımtip vә tip
fasiya

401 Mәdәni landşaft deyәndә nә başa düşülür?

•

tәbii landşaft
antropogen landşaft
coğrafi mühit
coğrafi tәbәqә
landşaft sferası

402 Azәrbaycan әrazisindә yaşamış vә tәbii landşafta tәsir göstәrmәyә başlamış ilk insanların yaşı tәxminәn nә qәdәrdir vә
onlar hansı dövrә aid edilirlәr?

•

1 milyon il, aşağı paleolit
e.ә. X – VIII minilliklәr, mezolit
e.ә. V – III minilliklәr, eneolit
4050 min il, yuxarı paleolit
e.ә. VI – V minilliklәr, neolit

403 Dağmeşә qurşağı zonalarının tәrkibinә, strukturuna, torpaq xüsusiyyәtlәrinә vә rütubәtlәnmә rejiminә görә
fәrqlәnmәsinin әsas sәbәbi nәdir?
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•

litoloji vә hidroloji amil
tektonik amil
antropogen amil
relyefiqlim amili
geobotanik amil

404 Azәrbaycan әrazisindә yalnız tarixitәsviri sәnәt qoruğu hansıdır?

•

Eldar şamı
Qobustan
Şahdağ
Altıağac
Göygöl

405 Dağmeşә landşaftının differensiasiyasına әsasәn hansı amillәr daha çox tәsir göstәrir?

•

orta illik yağıntıların miqdarı vә litoloji tәrkib
hipsometrik şәrait vә yamacların ekspozisiyası
yamacların deqredasiyasi vә heyvandarlıq tәsәrrüfatı
süxurların yerlәşmәsi vә dәmyә әkinçiliyi
antropogen amillәr vә rütubәtlәnmә şәraiti

406 Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaft komplekslәri ilә bәrabәr quşların mühafizә olunduğu qoruqlar hansılardır?

•

Qızılağac, Ağgöl qoruğu
Ağgöl, Hirkan qoruğu
Eldar, Göygöl qoruğu
Altıağac, Qızılağac qoruğu
Bәsitçay, Qarayazı qoruğu

407 Landşafta әsaslı tәsirlәrdәn hesab edilәn metal әridilmәsi hansı dövrü әhatә edirdi?

•

e.ә. 1 milyon il әvvәl, aşağı paleolit dövrü
e.ә. 1012 min il әvvәl, paliolit dövrü
e.ә. VIIIV minilliklәrdә, neolit dövrü
e.ә. III12 minilliklәrdә, tünc dövrü
e.ә.XVIII minilliklәrdә, mezolit dövrü

408 Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaftlara, ilk insanların tәsiri әsasәn hansı dövrdәn vә hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsinin
inkişafından sonra başladı ?

•

mezolit dövründәn, heyvandarlığın inkişafı
tunc dövründәn, ovçuluğun inkişafı
yuxarı daş dövrü, yığıcılıqla mәşqul olma
dәmir dövründәn, әkinçiliyin inkişafı
dәmir dövründәn, dәmir vә tuncdan istifadә olunması

409 Hansı qoruqlar әsasәn yarımsәhra landşaft sahәsindә yerlәşmişdir?

•

Ağgöl, Qobustan, Şirvan
Eldar, Pirqulu, İsmayıllı
Zaqatala, Qobustan, Göygöl
Qızılağac, Bәsirtçay, Hirkan
Türyançay, Şahdağ, Sultanbud

410 Nadir ağac növlәrinin qorunduğu qoruqlar hansılardır?

•

İlisu, İsmayıllı, Göygöl
Türyançay, Göyçay, Ağgöl
Pirqulu, Qızılağac, Şirvan
Qobustna, Altıağac, Qarayazı
Bәsirtçay, Hirkan, Eldar qoruğu

411 Relikt bitki növlәri әsasәn hansı qoruq landşaflarında yayılmışdır?

•

Qızılağac,Zaqatala,İlisu
Hirkan, Eldar, Vәsitçay
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Göyöl, Ağgöl, Qobustan
Altıağac, Qarayazı, Şirvan
Göyçay, Türyançay, Hirkan

412 Tәbii landşaftlarının qorunması mәqsәdilә yaradılan vә әsas hissәsi dağmeş landşaftı olan qoruqlar hansılardır?

•

Pirqulu, Qobustan, Bәsirtçay
İsmayıllı, Zaqatala, İlisu
Qızılağac, Ağgöl, türyançay
Göyçay, Şirvan, Hirkan
Qarayazı, Altıağac, Göygöl

413 Enlik zonallığının әmәlә gәlmәsindә әsas rol oynayan tәbii ünsür hansıdır?

•

coğrafi mühit
iqlim
coğrafi tәbәqә
tәbii komplekslәr
relyef

414 Abşeron y/anın әn az çirklәnmiş hissәsi haradır?

•

şimal hissәsi
cәnub hissәsi
bütün sahil zolağı
şimalşәrq hissәsi
şimalqәrb hissәsi

415 Abşeron y/ada әn az radioaktivlik müşahidә olunan әrazilәr hansılardır?

•

Ramana, Balaxanı
Qala, Sabunçu
Suraxanı, Bilgәh
Binәqәdi, Bibiheybәt
Nardaran, Mәrdәkan

416 әrazisindә subnivalnival landşaft tipi mövcud olan qoruq:

•

Zaqatala
Qızılağac
Hirkan
Göygöl
Pirqulu

417 Okean dәrinliklәrindәki sular hansı maddәlәrlә daha çox zәngindir?

•

fosfat vә nitrat
azot vә karbon
nitrat vә kalsium
xlor vә oksigen
dәniz vә fosfor

418 Hidrosfer vә atmosferin kontakt tәbәqәsinin aşağı qurtaracağı hansı dәrinlikdә yerlәşir?

•

150200 m
300350 m
200300 m
120150 m
50100 m

419 Yer sәthindә maddә vә enerji mübadilәsinin intensiv getdiyi landşaft yaradıcı tәbәqә necә adlanır?

•

biosenoz
landşaft sferası
hipergenez
mikrosfera
pedosfera
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420 İnsan fәaliyyәtinin tәsiri altında meşәdә gedәn dәyişiklielәrin fәrqli cәhәtlәrindәn biri vә әsası hansı dәyişikliyi
yaradır?

•

geoloji özülün vә suxurların dәyişmәsi
meşәlәrin iqtisadi cәhәtdәn qiymәtinin yuxarı qalxması
meşәdә yayda yüksәk, qışda isә mәnfi temperaturun hakim olması
biogeosenozun kәskin vә kütlәvi dәyişmәsi
meşәdәki maddәlәr vә enerji mübadilәsinin normallaşması

421 Meşәlәr tam qırılan zaman, daha çox dәyişikliyә mәruz qalan sahәlәr hansılardır?

•

landşaftların mikroiqlim şәraiti dәyişir
günәşli saatların miqdarı artır vә sәthdә dәrin çatlar әmәlә gәlir
yalnız kiçik hәşәrat vә gәmiricilәr mәhv olur
torpaqdakı anna süxurların strukturu
seyrәk meşә sahәlәrindә yayılan hündürboylu otlar

422 Otarılma zamanı ilk növbәdә hansı bitki formasiyaları sıradan çıxır?

•

meşә zonasının xırda bitkilәri
yüksәk boylu, quraqlıq bitkilәri
intrazonal landşaftların bitkilәri
alçaq boylu,kölgә sevәn bitkilәr
yüksәk böylu, rütübәt sevәn bitkilәr

423 Yer kürәsindә otlaq landşaftlarının yayıldığı әrazilәr hansılardır?

•

mülayim qurşağın qaratorpaqları vә tayqa
subantarktik vә subarktik qurşağın tundrası
ekvatorial meşәlәr vә geniş çay dәrәlәri
tropik, steplәr vә mülayim enlik
yarımsәhra, sәhra vә quru savanna

424 Eroziya vә deqradasiya prosesinin güclәnmәsindә hansı proses rol oynayır?

•

Meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkinçiliyin inkişafı
Yamacların dik vә qayalıq olması
Tektonik proseslәrin aktivliyi
Orta illik temperaturun normadan yüksәk olması
İntensiv yağıntıların miqdarının çoxluğu

425 Antropogenterras komplekslәrinin formalaşdığı zonalar hansılardır?

•

arid düzәnliklәr
düzәn meşәlәri
alçaq dağlıq
yarımsәhra vә quru çöl
yüksәk vә orta dağlıq

426 Meşә landşaftlarının yuxarı sәrhәdinin aşağı düşmәsinin әsas sәbәblәri nәdir?

•

tәbii şәrait
antropoqen tәsirlәr
relyef xüsusiyyәtlәri
iqlim şәraiti
tektonik proseslәr

427 Torpaqlara әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi prosesi necә adlanır ?

•

fitomeliorasiya
meliorasiya
aqroirriqasiyә
hidrotexnika
rekultivasiya

428 Çәmәnbataqlıq laqdşaftlarının formalaşmasına sәbәb hansı kәnd tәsәrrüfatı tәdbirlәrinin aparılmasıdır ?
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•

rekultivasiya
aqroirriqasiya
terraslaşdırma
dәmyә әkinçiliyi
heyvandarlıq

429 Yüksәk vә orta dağlıqda formalaşan antropogen komplekslәr hansılardır ?

•

şoranlaşmış
denudasyon
bataqlıqlaşmış
errozion
terraslaşmış

430 Dağlıq әrazilәrin tәbii landşaftlarının qorunması vә meşә tәsәrrüfatının qorunması mәqsәdi ilә hansı tәdbirlәr
görülmәlidir?

•

Meşә sahәlәrinә girişә tәmamilә qadağa qoyulmalıdır
Heyvandarlıq tәsәrrüfatları lәğv olunmalıdır
Kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin sayı mәhdudlaşdırılmalıdır
Dәmyә әkinçiliyi saşәlәri azaldılmalıdır
Kәndlәr elektrik enerjisi vә yanacaqla tәmin olunmalıdır

431 Meşә tәssәrrüfatında quru iqlim şәraitindә inkişaf edәn arid meşәlәr әsasәn hansı әrazilәri әhatә edir?

•

Eyr gölü әtrafı vә LaPlata ovalığında
mülayim enliyi subtropiklә sәrhәddindә
Aralıq dәnizi tipli vә tropik әrazilәrdә
Orta Asiyada vә Hind –Qanq çayları hövzәlәrindә
Appalaç dağlarının әtәyindә vә Böyük düzәnlikdә

432 Qәdim tәkrar meşәlәr vә insanlar tәrәfindәn toxunulmamış ilkin meşәlәr harada qorunub saxlanılmışdır?

•

Afrika vә Asiyanın ekvatorial meşәlәri
Cәnubi Amerikanın orta dağlıq әrazilәri
Avropanın әsas dağlıq hissәlәri
Tayqa vә Volqa çayı boyunca
tropik meşәlәr vә Amazon çay hövzәsi

433 Qәbәlә yasaqlığının yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

Böyük Qafqazın cәnub yamaclarının landşaftlarını qorumaq
dağçәmәn landşaftını qorumaq
dağmeşә torpaqlarını qorumaq
heyvanat alәmini qorumaq
doğru cavab yoxdur

434 Gil adası yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
gümüşü qağayıları qorumaq
qırqoulu qorumaq
kәkliyi qorumaq
bildirçin qorumaq

435 Qızılca tәbiәt yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
torpaq ehtiyatını qorumaq
әrazinin tәbiәt kompleksini qorumaq
Subalp çәmәnliiyini qorumaq
tәbii su ehtiyatını qorumaq

436 Meşәnin mövcudluğu әn çox yer sәthindә hansı problemlәlәrin qarşısını alır?
torpaqın litoloji әsasın köklü sürәtdә dәyişir
bulaqlardakı su artımının qarşısını alır
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•

sututarların sәthindәn buxarlanmanı artırır
axımı әsaslı tәnzimlәyir, daşqının qarşısını alır
meşәdә kiçik ağacları yandıran radiasiyanın miqdarını azaldır

437 Meşә әrazilәrindә olan ağac növlәrindәn başqa, hansı elementlәrdәn dә istifadә olunur?

•

akkumlyasiyanın qarşısının alınması üçün kolların qırılması
heyvanların әtindәn vә dәrisindәn istifadә üçün kütlәvi qırılması
arıçılıqda, qida, texniki vә dәrman maddәlәrinin hazırlanmasında
seliteb landşaftların sahәsinin genişlәndirilmәsi
bitki növlәrinin inkişafı üçün iri çәtirli ağacların qırılması

438 Otlaq landşaftlarının mәhv olmasının qarşısının alınması vә mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdi ilә tәdbirlәr görülür?

•

әrazilәrdә müxtәlif növlü ağacların әkilmәsi.
otlaqların daha mәhsuldar torpaqlara köçurulmәsi
otlaq grazilәrә gübrәlәrin verilmәsi
otlaqların suvarılması vә yenidәn әkilmәsi
otlaq sahәlәrin ekstnsiv üsulla şumlanması

439 әsas bitki formasiyalarının mәhv olması otarılmadan әlavә, hansı sәbәblәrdәn asılıdır?

•

hәşәrat vә ziyanvericilәrin grazilәrdә çox yayılması
intensif sürüşmә vә eroziya proseslәri nәticәsindә mәhv olması
ifrat rütübәtlәnmәyә görә bitkilәrin cürümәsi
heyvanların tapdağı altında torpağın bәrkimәsi
әkinçilik sahәlәrinin genişlәndirilmәsi mәqsәdiilә şumlama

440 Otlaq landşaft tiplәrinin zәnginliyi vә geniş sahә tutması hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsinin inkişafına sәbәb olur?

•

köçәri heyvandarlığın
seliteb landşaftların
tәrәvәzbostançılığın
dәmyә әkinçiliyin
suvarma әkinçiliyin

441 Otlaq landşaftların demәk olar ki, yayıldığı bütün tәbii zonalarda, bu landşaftın inkişafı üçün hansı şәrait mövcuddur?

•

әrazilәrin rütübәtlә çox tәmin olunması
әrazilәrin rütübәtlә az tәmin olunması
dağ yamaclarının dikliyi
yağıntıların bol olması
antropogentexnogen landşaftların geniş yayılması

442 Meşә örtüyünün vә digәr bitki formasiyalarının formalaşdırdığı bitki örtüyünün sıradan çıxmasına, nәticәdә növün
arealında parçalanmaların yaranmasına sәbәb nәdir?

•

kütlәvi darılmanın olması
sel hadisәsi, dağ uçqunu, sürüşmә
yeraltı tәkanların baş vermәsi
fәlakәtli meşә yanğınları
yüksәk temperatur vә quraqlığın baş vermәsi

443 Orta dağmeşә qurşağında meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensif әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi hansı prosesi
güclәndirir?

•

defilyasiya
eroziya
korroziya
akkumliyasiya
abraziya

444 Meşә sahәlәrindәn istifadә istiqamәtlәrinin iki әsas qruppu hansılardır? 1.Oduncaq mәhsullarının alınması 2.Tikinti
sәnayesindә istifadә olunması 3.Gәmiqayırma vә avtomobil sәnayesindә istifadәsi 4. meşәdәn әlavә mәhsul kimi istifadә
etmәk 5. meşәaltı qara torpaqlardan kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunması
1,3
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•

2,4
3,5
4,5
1,4

445 Şirvan şәhәrindә әtraf әrazilәrin cirklәnmәsini sürәtlәndirәn vә kәnd tәsәrrüfatına ciddi ziyan vuran әsas sәnaye sahәsi
hansıdır?

•

Şirvanneft” neftqarçıxarma idarәsi
küküpdli mazut yanacağından istifadә edilәn DRES
qara vә әlvan metallurgiya
mineral dübrәlәr istehsalı
inşaat materialları kombinatı

446 GәncәQazax iqtisadi rayonunun hәm atmosfer, hәm dә landşaftәrazi komplekslirinin çirklәnmәsindә әsas rol
oynayan sәnaye müәsisәsi hansıdır ?

•

Alüminiumoksidi istehsalat birliyi
Energetika sәnayesi
Yağpiy kombinatı
Dәmir emalı kombinatı
Maşınqayırma zavodu

447 Azәrba ycan әrazisindә landşaft anomaliyasının aydın müşahidә olunduğu sahәlәr hansılardır?

•

Naxçıvan MKnın alçaq dağlığı vә KürAraz ovalığı
Talış dağları, Naxçıvan MRnın dağlıq bölgәsi
Böyük Qafqazın cәnub әtәklәri, Naxçıvan MKnın dağlığı
Böyük Qafqazın orta dağlığı, SamurDәvәçi ovalığı
Kiçik Qafqazın şimalşәrq yamacı, Talış dağları

448 Neft istismarı qurtardıqdan sonra әrazidәn buruqların, beton әsasların tәmizlәnmәsi hansı rekultivasiya üsulu ilә yerinә
yetirilir?

•

meliorativ
aqrotexniki
kimyәvi
texniki
bioloji

449 Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr qörülür?

•

dәnli bitkilәr әkilmәlidir
sahәlәr suvarılmalıdır
morfoloji diaqnostika edilmәlidir
neft tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir

450 Azәrbaycan әrazisindә bәzi çökәkliklәrdә landşaftın yüksәklik spektrindә dağçöl, arid seyrәk meşәlәr yayıldığı halda,
tirә vә silsilә yamaclarında dağmeşә landşaftlarının formalaşması necә adlanır?

•

landşaft dinamikası
landşaft tәkamülü
landşaft transpormasiyası
landşaft anomaliyası
landşaft differensiasiyası

451 Atmosfer havası ilә bәrabәr, bitki yarpaqlarını zәdәlәyәrәk, әvvәlcә gümüşü vә ya mis rәnginә salıb, sonra isә
tәmamilә mәhv edәn proses necә adlanır?

•

Biogeokimyәvi proses
Radiaktiv şüalanma
Fotokimyәvi duman
Dinamiki proseslәr
Ekocoğrafi dәyişiklik
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452

•

4, 5
3, 5
2, 3
1, 4
2, 4

453 Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә şәhәrlәrin әrazisi hansı torpaqların hesabına genişlәndirilir?

•

faydalı qazıntılar
bataqlıqların
dağlıq әrazilәrin
göllәrin
şumlanan torpaqlar

454 İl әrzindә Xәzәr dәnizinә ümumilikdә nә qәdәr çirkab su axıdılır?

•

40 mlrd. kub metr
11 mlrd.kub metr.
23 mlrd.kub km
3,6 mlrd. kub km
17 mlrd. kub km

455 Neft vә neft tullantıları ilә çirklәnmiş torpaqların rekultivasiyası hansı üsullarla hәyata keçirilir.?

•

kimyәvi vә bioloji
aqrotexniki
irriqasiya
texniki vә bioloji
meliorativ vә texniki

456 Azәrbaycan әrazisindә Xәzәr dәniziә axıdılan mәişәt tullantılarının miqdarı nә qәdәrdir?

•

70%
20%
45%
60%
35%
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457 Ümumilikdә insan tәrәfindәn istifadә edilmәyәn landşaft komplekslәrinin sahәsi nә qәdәrdir?

•

50 %
46 %
15 %
27 %
35 %

458 Tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә tәbii әlaqәlәri pozulmuş vә xarici görünüşcә tamam dәyişmiş landşaftlar bütün
dünyada nә qәdәrdir?

•

20 %
13 %
7%
3,5 %
2%

459 ABŞ әrazisindә meşәlәrin intensiv qırılması nә zaman baş verdi?

•

plantasiyalar genişlәndikcә
kimya sәnayesi inkişaf etdikcә
faydalı qazıntıların çıxarılmasına görә
neftin çıxarılmasına görә
avropalılar bura qәldikdәn sonra

460 Xәzәr dәnizinin әn çox çirklәnmәsi hansı çayın gәtirmәlәri hesabına baş verir?

•

Sәfidyurd çayı
Volqa çayı
Terek çayı
Kür çayı
Samur çayı

461 Azәrbaycan sektorunda Xәzәr dәnizinә axıdılan çirkab suların 60%ni tәşkil edir.?

•

nәqliyyat tullantıları
kimyәvi tullantılar
kanalizasiya suları
neft tullantıları
bәrk tullantılar

462 Böyük Qafqaz reqionunda yod vә bromun çatışmamasının sәbәbi nәdir ?

•

Respublika әrazindә әn hündür daglıq әrazi olduğuna qörә
Bulaq sularının bolluğuna görә
Yura vә tәbaşir dövrünün әhәng daşlarından tәşkil olunduğuna görә
Kimyәvi elementlәrin miqrasiyasına qörә
Çay şәbәkәsinin sixlığına qörә

463 Landşaft vahidlәri daxilindә yodun vә bromun çatışmaması hansı xәstәliklәrin yayılması ilә nәticәlәir?

•

cuma, bursulyoz
qarın yatalağı
şiş xәstәliklәri
malariya, difteriya
zob, diş xәstәliklәri

464 Karbon oksidinin havada konsentrasiyasının miqdarı çox olduqda hansı xәstәliklәrin artmasına şәrait yaranır?

•

ateroskleroz, әsәb sisteminin pozulması, infarkt
endokrin xәstәliklәri, irsi xәstәliklәr
damar xәstәliklәri,qan azlığı
talasemiya vә xәrçәng xәstәliklәri
qara ciyәr vә qida yolu xәstәliklәri

465 Böyük Qafqaz dağlarından mәnbәyini götürәn suların tәrkibindә nә üçün yod vә brom maddәlәri olmur?
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•

әrazidә kimyәvi elementlәrin miqdarının çoxluğuna görә
Burada vulkanik mәnşәli çökmә süxurlar üstünlük tәşkil etdiyinә görә
çay vә bulaqlar öz mәnbәlәrini әsasәn buzlaq sahәlәrdәn götürdüklәrinә görә
landşaft zonaları, növlәri vә onun morfoloji vahidlәri arasında tәbii әlaqә olmadığına görә
әsasәn Yura vә Tәbаşir dövrünün dәniz şәraitindә çökәn әhәng daşlarından tәşkil olunduğuna görә

466 Torpağın tәmizlәnmәsi prosesindә ilkin mәrhәlәdә әrazilәrә mineral vә yerli gübrәlәrin verilmәsi rekultivasiyanın
hansı tipinә aiddir?

•

bioloji rekultivasiya
texniki rekutivasiya
kimyәvi rekultivasiya
radioaktiv rekultivasiya
texnogen rekultivasiya

467 Neftlә çirklәnmiş torpaqlarda mikroelementlәrin miqdarının aşağı düşmәsinә sәbәb nәdir?

•

neftli sahәlәrdә radioaktiv elementlәrin çoxluğu
torpaqların dәrin qatlarında kimyәvi elementlәrin yığılması
ağır metalların miqdarının artması
lay sularının6 sәviyyәsinin qalxması
dәrin quyuların qazılması

468 Respublika әrizisindә orta vә şiddәtli şorlaşan torpaqlar nә qәdәr sahәni әhatә edir?

•

500 min ha
335 min ha
1182 min ha
850 min ha
712 min ha

469 Üzümcülük vә pambıqçılıq rayonlarında әkin sahәlәri әn çox hansı maddәlәrlә çirklәnir?

•

pestisid vә defoliantla
azot oksidlәri ilә
karbon dörd oksidlә
tәbii gübrәlәrlә
intensiv şuvarma ilә

470 KürAraz ovalığında müasir suvarma әkinçiliyi altında istifadә edilәn torpaqların nә qәdәri tәkrar şorlaşmaya mәruz
qalmışdır?

•

70 %
35%
67%
50%
45%

471 Sәhra, yarımsәhra vә digәr quraqlığa davamlı landşaft tiplәrinin yayıldığı zonalarda şorlaşmanın vә bataqlıqlaşmanın
sәbәblәri nәdir?

•

biçәnәklәrin olması
otarılma
suvarma әkinçiliyi
dağmәdәn sәnayesi
dәmiyә әkinçiliyi

472 Ağac,köl vә ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә kompleksin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ metod vasitәsi
ilә aparılır?

•

texniki
fitomeliorasiya
kimyәvi
hidrotexniki
bioloji
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473 Landşaft komplekslәrinin yaxşılaşdırılmasına torpaqların yuyulmasına doğru yönәldilmiş tәdbirlәr sistemi necә
adlanır?

•

irriqasiya
rekultivasiya
şumlanma
aqroirriqasiya
meliorasiya

474 Azәrbaycan respublikası әrazisindә әn çox mәhsuldar torpaq sahәlәrindә seliteb komplekslәrin inkişaf etdiyi rayon
hansıdır ?

•

LәnkәranAstara rayonu
GәncәQazax rayonu
Abşeron rayonu
ŞәkiZaqatala rayonu
Naxçıvan MK

475 Yodun vә bromun çatışmaması Azәrbaycanın hansı rayonlarında daha çox özünü biruzә verir? 1. Zaqatala 3.Oguz
5.Bakı 7.Şәki 2.Lәnkәran 4.Qax 6.Ordubad 8.Gәdәbәy

•

2,4,5,8
1,3,4,7
3,5,6,8
2,4,6,7
1, 3,4,6

476 Respublikada Adam başına cәmi neçә hektar torpaq sahәsi vә әkinçilikdә istifadә edilәn sahә düşür?

•

1 ha vә 2 ha
1.5 ha vә 1 ha
1,17 ha vә 0,2 ha
2 ha vә 1,5 ha
3,5 ha vә 0,5 ha

477 Landşaft zonaları vә landşaft növlәri daxilindә xәstәliklәrin yayılma müxtәlifliyinin әsas sәbәblәri nәdir?

•

hidroqeoloji şәrait
coğrafi enlik
coğrafi uzunluq
ifrat nәmlәnmә
landşaft sferası

478 Pestisid vә defoliant maddәlәrindәn hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә istifadә olunur ?

•

yem otlarının әkilmәsindә
meyvә bağlarında
kartof vә taxılçılıqda
tәrәvәz vә bostançılıqda
üzümçülük vә pambıqçılıqda

479 Fitomeliorativ tәdbirlәr zamanı hansı metodlardan istifadә edilir ?

•

ağac, kol vә ot bitkilәri әkilir
şumlanma aparılır
pestisidlәrdәn istifadә olunur
torpağın üst tәbәqәsi yuyulur
torpağa әhәng vә gübrәlәr verilir

480 Landşaft vahidlәri daxilindә hansı maddәlәrin çatışmaması zob vә şiş xәstәliklәrinin yaranmasına sәbәb olur ?

•

dәmirin
kalsiumun
yod vә bromun
maqneziumun
oksigenin
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481 Azәrbaycan әrazisindә әn çox kimyәvi gübrәlәrdәn, pestisidlәrdәn vә defoliantlardan hansı әrazilәrdә istifadә edilir?

•

Qarabağ maili düzәnliyindә
KürAraz ovalığında
SamurDәvәçi ovalığında
Naxçıvan MRda
Lәnkәran düzәnliyindә

482 Neftlә çox çirklәnmiş yerlәrdә әn çox hansı xәstәliklәr müşahidә edilir?

•

qan azlığı, şiş xәstәliklәri
burunbogaz vә dammar xәstәliklәri
ürәk çatmamazlığı, hәzm orqanları xәstәliklәri
әqli çatmamazlıq, genetik xәstәliklәr
endokrin, qan dövranı, allergik xәstәliklәr

483 Ümumilikdә tәnәffüz orqanlarının, әsәbsinir sisteminin vә mәdәbağırsaq xәstәliklәrinin artmasında hansı
elementlәrin çatışmaması böyük rol oynayır?

•

mikroelementlәr
radioaktiv elementlәr
sanitargigiyenik göstәricilәr
tәsirsiz qazlar
kimyәvi elementlәr

484 Azәrbaycanın ümumi torpaq sahәsindәn yalnız nә qәdәr hissәsi kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilir?

•

8,6 mln ha
7 mln ha
5 mln ha
3,5 mln ha
4,3 mln ha

485 Aqroirriqasiya tәdbirlәri aparılan әrazilәrdә әn çox hansı landşaft növlәri yaranır?

•

örüş sahәlәri
meşә landşaftı
dağlıq landşaftı
alp çәmәnliklәri
çәmәnbataqlıq

486 Kimyәvi meliorasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür?

•

torpaqlara әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi
mühәndis işlәri
ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә yaxşılaşdırma
rekreasiya tәdbirlәri
torpaqların yenidәn bәrpa olunması

487 Meliorativ tәdvirlәrin neçә metodu mövcuddur?

•

5
2
4
3
6

488 Respublika әrazisinin müasir tәbii әrazi komplekslәrinin mәnşәyi әsasәn hansı dövrün landşaftları ilә zәngindir?

•

Pont vә Ağcagil
Sarmat vә Xvalın
Pleystosen vә holosen
Neogen vә antropogen
Daş dövru paleogen

489 Azәrbaycanda landşaftın әrazi differensiasiyasının iki әsas növü hansılardır?
63/89

22.12.2016

•

şaquli vә horizontal
eninә vә uzununa
tropik vә mülayim
çöl vә meşәçöl
üfüqi vә yüksәklik

490 Landşaftın üfiqi differensiasiyasının әsas sәbәbi nәdir?

•

iqlimin meridional istiqamәtdә dәyişmәsi
torpaqların horizontal paylanmasının qanunauyğunluğu
landşaftların qarşaqlar üzrә yayılması
iqlimin coğrafı enlikdәn asılı olaraq dәyişmәsi
әrazinin zoocoğrafi cәhәtdәn әyalәtlәrә bölünmәsi

491 Düzәnliklәrdәki landşaftın üfüqi diffensiasiyasını yaradan әsas amillәr hansıdır?

•

tәbii komplekslәrin yüksәk qurşaqlıq üzrә dәyişmәsi
yüksәklik fәrqi vә dağların baryer tәsiri
bitki örtüyü vә onların әmәlә gәtirdiyi formasiyalar
temperatur orta illik miqdarını yüksәk olması
aran meşәlәrin geniş sahәlәrdә yayılması

492 Dağlıq әrazilәrdәki yamacların baxarlığı vә yaxud da ekspozisiya amili landşaft daxilindә dәyişikliyi yaradır?

•

yarımsәhra landşaftların sahәsi artır
landşaftdaxili differensiasiyanı
yamaclarda eroziya vә deqradasiya proseslәrini güclәndirir
qonşu landşaft komplekslәri arasında әlaqәni azaldır
mikro vә mezorelyeflәrin yaranması

493 Yarımsәhra iqlimekoloji şәraitindә olduqca müxtәlif tәbii koamplekslәrin yaranması hansı yerli amillәrin tәsiri altında
baş verir?

•

bolsulu çayların çoxluğu, günәş radiasiyasının aşağı hәddi.
çayların mövcud olması, litoloji tәrkib vә insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti.
rütubәtlәnmә әmsalının 1dәn yüksәk olması
sürüşmә vә sel hadisәlәrinin tәsiri ilә
dağdәrә külәklәrinin әsmәsi, yağıntının çoxluğu

494 Azәrbaycan әrazisindә landşaft anomaliyasını sәciyyәlәndirәn әn böyük nümunә hansı regiondadır?

•

Naxçıvanın yüksәk dağlığında
Böyük Qafqazın qәrbindә
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
Talış dağlarının cәnubunda
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә

495 Dağәtәyi maili düzәnliklәrin aşağı pillәsindә yerlәşәn yarımsәhra vә yuxarı pillәsindә yerlәşәn quruçöl komplekslәri
arasındakı fәrqin әsas sәbәbi nәdir?

•

quruçöl landşaftları, yarımsәhra landşaftlarından 200400 m yüksәkdә yerlәşir
aralarında heç bir hündürlük fәrqi yoxdur
quruçöl landşaftların әrazilәri zәngin bitki növlәri ilә örtülmüşdur
quruçöl landşaftlarında mümkün buxarlanmanın miqdarı 300 mm çoxdur.
yarımsәhra landşaftlarında orta illik temperatur 11,50 C aşağı, yağıntıların miqdarı isә 100150 mm çox olur

496 Düzәnliklәrin morfogenetik fәrqlәri eyni iqlimekoloji şәraitindә yaranmış yarımsәhra landşaftları daxilindә hansı
komplekslәri әmәlә gәtirir?

•

növ, sinif, dağmeşә, qobu
yarımtip, növ, mәrz vә fasiya
mәrz, zonal vә intrazonal landşaftlar
batial, subaktival vә surerakval
nivalbuzlaq vә subnival

497 Azәrbaycanda üfüqi vә yüksәklik qurşaqları landşaftın hansı әsas hissәlәridir?
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•

mәrtәbәlilik quruluşunun
әrazi differensiasiyasının
coğrafi qurşaqlığın
azonal differensiasiyanın
hündürlük strukturunun

498 İqlimin coğrafi enlikdәn asılı olaraq dәyişmәsi landşaftın hansı hissәsinә aiddir ?

•

azi differensiasiyasına
yayılma areallarına
üfüqi differensiasiyaya
enlik strukturlarına
şaquli differensiasiyaya

499 Yarımsәhraquru çöl, dağmeşә, dağçәmәn vә nivalbuzlaq komplekslәri landşaftın hansı hissәsini yaradır ?

•

şaquli zonallığı
zonal strukturunu
yüksәklik qurşaqlarını
intrazonal landşaftları
üzüqi zonallığı

500 Talış dağlarında yüksәklik qurşağı üzrә qanunauyğunluğun pozulması nәticәsindә hansı landşaftlar yaranır?

•

zonal
şaquli
azonal
intrazonal
üfiqi

501 İqlim ekoloji şәraitin әlverişsizliyi landşaftda hansı dәyişkәnliyi yaradır ?

•

tәkamülü
anomaliyanı
ritmikanı
differensiasiyanı
dinamikanı

502 Azәrbaycanda landşaft zonallığının inversiyası hansı dağlıq bölgәlәrdә özünü daha qabarıq göstәrir ?

•

Dәrәlәyәz vә Burovar silsilәlәrindә
Talış dağları vә Naxçıvan MK
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
Böyük Qafqazın şimal qәrbindә

503 Talış dağlarında vә Naxçıvan MR dağlıq bölgәsindә landşaft anomaliyasının özünü daha qabarıq göstәrmәsinә sәbәb
nәdir?

•

qәdim yaşlı suxurların parçalanması
intrazonal landşaftların geniş yayılması
landşaftdaxili differensiasiyasının baş vermәsi
landşaft zonallığının inversiyası
üfüqi strukturda zonallığın pozulması

504 Landşaft anomaliyasının yaranmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

yeraltı suların sәthә yaxın olması
iqlimekoloji şәraitin әlverişsizliyi
sel vә daşqın hadisәlәrinin intensiv olması
yamaclarda eroziya vә deqrodasiya proseslәrinin çoxluğu
çay şәbәkәsinin sıxlığı vә çay daşqınları

505 Yüksәklik qurşağı üzrә respublika әrazisinin hansı hissәsindә landşaft komplekslәrinin qanunauyğunluğu pozulur?
Dәrәlәyәz silsilәsi
Zәngәzur silsilәsi
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•

Böyük Qafqaz dağları
Kiçik Qafqaz dağları
Talış dağları

506 Azәrbaycan әrazisindә yüksәkliyә doğru tәbii komplekslәrin böyük diapazonda dәyişmәsinә әsas sәbәb nәdir?

•

respublika әrazisindә meşәlәrin intensiv qırılmasına görә.
әrazinin yarımsәhra iqlim tipindә yerlәşmәsinә görә
düzәnlik әrazilәrin relyefinin çay şәbәkәsinin sıxlığa gorә parçalanması
әrazinin fәal orogen qurşaqda yerlәşmәsinә görә
şәrq sahillәrinin abraziya proseslәrinә mәruz qalması

507 Azәrbaycan әrazisindә landşaftın yüksәklik qurşaqlarını yaradan tәbii komplekslәr hansılardır?

•

yarımsәhraquruçöl, dağmeşә, dağçәmәn,nivalbuzlaq
tuqay meşәlәri, çöl vә subalp çәmәnliklәri
yarımsәhra, alp çәmәnliklәri, nival buzlaq
meşәçöl, dağmeşә, subnival, nival
aran meşәlәri, dağçәmәn, alp vә subalp çәmәnliklәri

508 Azәrbaycanın Xәzәr sahili üzrә 400 kmә yaxın cәnubdan şimala uzanan düzәnlik әrazilәrin landşaftiqlim tipi
hansıdır?

•

quru subtropik iqlimin sәhra tipi
rütubәtli subtropik tipi
rütubәtli subtropik tipi
dağmeşә, meşәçәmәn tipi
quru subtropik iqlimin yarımsәhra tipi

509 100 ildәn artıq vaxt әrzindә dәyişәn tәbii komponent hansıdır?

•

heyvanat alәmi
bitki örtüyü
yeraltı sualrın sәviyyәsi
landşaft yarımtiplәri
torpaq tipi vә ya növü

510 Yüksәkliyә qalxdıqca, hansı dağ landşaftlarının strukturu daha möhkәm olur? 1. meşә 3. meşәçemәn 5. subnival 2.
nival 4.dağçәmәn 6. yarımsәhra

•

1, 3
2, 3
1, 5
3, 6
2, 5

511 Tәrkibinә daxil olan daha aşağı sәviyyәli taksonomik vahidlәrin vә landşaft elementlәrinin birlәşmәsi hansı quruluşu
yaradır ?

•

introzonal yarımtiplәri
landşaftın üfiqi strukturunu
landşaftın azonal quruluşunu
landşaftın şaquli strukturunu
mәrz vahidlәrini

512 Dağlarda meşә komplekslәrinin strukturunun subnival vә nival komplekslәri ilә müqayisәdә daha möhkәm olmasının
sәbәblәri aşağıdakılardır?

•

meşә sahәlәrindә rütübәt daha çoxdur
yamaclar meşә bitkilәrinin köklәri ilә yaxşı bәrkiyir
burada taksonomik dәrәcәli bir sıra fizikicoğrafi komplekslәr vardır
meşә әrazilәrindә aşınma vә denudasiya proseslәri daha güclüdür
meşә komplekslәrinә antropgen tәsirlәr daha intensivdir

513 Nә üçün dağlıq şәraitdә komplekslәrin şaquli strukturunun qalınlığı düzәnliyә nisbәtәn hәmişә az olur?

•

rütubәtli hava olduğuna görә
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•

denudasiya proseslәrinә görә
tektonik proseslәrә görә
litoloji proseslәrә görә
meşә sıx olduğuna görә

514 Hündürlük srtukturası sahә etibarı ilә hansı landşaft komplekslәrindә daha mürәkkәb vә müxtәlif cinsli olur?

•

tip, yarımtip vә ya ölkә
torpağın aşınma tәbәqәsindә
növ vә yarımnövlәrdә
kiçik kompleklәrdә
tip vә ya siniflәrdә

515 Ayrıayrı hәssәlәrdәn tәşkil olunmuş bütöv tәbii varlıq necә adlanır?

•

Landşaft sferası
Tәbii әrazi kompleksi
Coğrafi tәbәqә
Geosistem
Landşaft kompleksı

516 Landşaftstruktur tәhlildә iqlimekoloji şәraitdә yaranmış yarımsәhra landşaftları daxilindә yarımtip, növ, mәrz, fasiya
sәviyyәli komplekslәrin yaranması necә adlanır?

•

landşaftın yüksәklik differensiyası
dağlıq әrazilәrin transformasiyası
düzәnliklәrin morfogenetik fәrqlәri
landşaft qurşaqlarının üfiqi strukturu
dağlıq vilayәtlәrin landşaftdaxili differensiasiyası

517 Yüksәklik qurşaqlarının eninin üfiqi zonallıqdan az olmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

dağlarda yüksәkliyә qalxdıqca temperatur artır
düzәnlikdә rütubәtlә yağıntının miqdarının mütәnasibliyi gec dәyişir
dağlarda düzәnliyә nisbәtәn meşә landşaftları üstünlük tәşkil edir
düzәnlikdә yağıntıların miqdarı çoxdur
dağlarda istiliklә rütubәtin miqdarının mütanasibliyi tez dәyişir

518 Landşaftın hündürlük komplekslәrinin komponentlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin xarakteri hansı xüsusiyyәtlәrә görә
tәyin edilir?

•

taksonomik vahidlәrin yerdәyişmәsi ilә
komponentlәr arası ziddiyyәtlәrin yaranması ilә
relyuf xüsusiyyәtlәrinin formalaşması ilә
ana süxur vә üzvi maddәlәrin qarşılıglı әlaqәsi
komponentlәrin ahәngdarlığı, birliyi vә münasibәti ilә

519 Tipoloji vahidlәrin üfiqi strukturunu mürәkkәblәşdirәn tәbii elementlәr hansıdır? 1. qaya çıxıqtıları 3.bitki örtüyü 5.
ovuntu konusları 2. yeraltı sular 4. sürüşmәlәr 6. iqlim göstәricilәri

•

1,4,5
4,5,6
2,4,6
3,5,6
1,2,3

520 Landşaft komplekslәrinin hündürlük strukturu komponentlәrinin inkişafı hansı elementlәrdәn asılıdır?

•

taksonomik vahidlәrdәn vә qarşılıqlı әlaqәdәn
komponentlәrin ahәnqdarlığından
komplekslәrin yaşından vә dәyişmә istiqamәtindәn
bitki vә torpaq örtüyündәn
yerüstü vә yeraltı suların miqdarının dәyişmәsindәn

521 Kürboyu, Yalama vә Lәnkәran düzәnliyindәki meşәlәr hansı tip landşaftlardır?
fasiya
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•

zonal
azonal
mәrz
intrazonal

522 Azәrbaycan әrazisinin 60 %nin meşә ilә örtülü olması hansı dövrә tәsadüf edir ?

•

neolit dövrünә
antropogen dövrünә
mezolit dövrünә
daş dövrünә
paleolit dövrünә

523 Suvarılan landşaftlar necә adlandırılır ?

•

mәdәni
meliorativ
intrazonal
irriqasiya
tәbii

524 Abşeron yarımadasında mövcud olan neft yataqlarının intensiv istismarı zamanı hansı fәsadlar antropogen amilin yeni
tektonik hәrәkәtlәrә tәsirini aydın göstәrir?

•

differensial qalxmanın üstünlüyü
çokmә әrazilәrdә akkumlyativ proseslәrin güclәnmәsi
sinklinal sahәlәrdә qalxmanın baş vermәsi
antiklinal sahәlәrdә әyilmәnin intensivliyi
yeraltı suların sәviyyәsinin qalxması

525 Tektonik qalxma rayonlarına hansı tip mәrzlәr aiddir?

•

quraqlığın üstünlük tәşkil etdiyi çöllәr vә dağәtәyi qırılmalar
hidromorf landşftların mövcud olduğu çay dәrәlәri
Çöl vә meşә bitkilәri ilә örtülmüş yüksәk yayla vә çay dәrәlәri
yarğan şәbәkәsinin, qobu ilә әvәz olunduğu sahәlәr
şoran bitkilәrlә örtülmüş yaşlı düzәnliklәrin yarımsәhraları

526 Alçaq dağlıq süxurların aşınması, aparılması, relyefin parçalanması, KürAraz ovalığında isә materialların toplanması
hansı proseslәrin nәticәsidir?

•

az qalınlığa malik strukturların sürüşmәsi
cavan yaşlı süxurlrın yuyulması
yüksәk dağlıqda sürüşmәlәrin olması
yeni tektonik hәrәkәtlәrin fәallığı
vulkanik mәnşәli süxurların üstünlüyü

527 Azәrbaycan әrazisindә antiklinal sahәlәrdә әyilmәnin baş vermәsi hansı antropogen amilin yeni tektonik hәrәkәtlәrә
tәsirinin tәzahürüdür?

•

neft yataqlarının intensiv istismarı
sәnaye tullantılarının miqdarı
әkin sahәlәrinin şorlaşması
meşә әrazilәrinin qırılması
SESin tikilmәsi vә istifadәsi

528 Azәrbaycanın bütün dağlıq әrazilәrinin mәnimsәnilmәsi tәxminәn neçә faizdir?

•

59%
48%
53%
67%
35%

529 Azәrbaycanda tәxminәn nә qәdәr әrazi sәhralaşmaya mәruz qalmışdır?

•

5,5 mln.ha
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•

3,6 mln.ha
4,2 mln.ha
8,6 mln.ha
6 mln.ha

530 Alçaq dağmeşә landşaft zonasında palıd, palıdvәlәs meşәlәrinin aşağı sәrhәddinin yüksәyә qalxmasının әsas
sәbәblәri nәdir?

•

antropogen tәsirlәr
eroziyadenudasyon proseslәr
torpaqquruntun nәmlәnmә dәrәcәsinin aşağı olması
әrazinin çay dәrәlәri ilә kәsilmәsi
dik yamacların ekspozisiyası

531 Antropogen tәsirlәrin mövcud olmadığı zamanlarda dağ meşәlәri ilә aran meşәlәrinin qovuşduğu әrazilәr hara
olmuşdur?

•

Qarabağ maili düzәnliyindә, Lәnkәran ovalığında
Naxçıvanın ortadağlığında, Yuxarı Şirvanda
AçınohurCeyrançöldә, Pirsaatçay boyunda
QanuxHәftәran vadisi, Qudyalçay vә Qusarçay boyunda
Kürboyu әrazilәrdә, Qobustan alçaq tirәlәrindә

532 Tuqay meşә kompleksinin tәmamilә mәhv olması sәbәblәri nәdir?

•

Kür çayında baş verәn daşqınlar
Mingәçevir su anbarının tikilmәsi
Kür çayının normadan artıq çirklәnmәsi
yeni maqistral yolların çekilmәsi
insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti

533 SamurDәvәçi ovalığında aran meşәlәri landşaft kompleksindә yayılan bitki növlәri dinamikasına tәsir göstәrәn amil
nәdir?

•

Xәzәr dәnizi sәviyyәsinin qalxıbenmәsi
çay şәbәkisinin seyrәk olması
әrazinin dәniz sәviyyәsindәn aşağı olması
şimaldan gәlәn kontinental hava axının tәsiri
seliteb landşaft komplekslәrinin sıx yerlәşmәsi

534 Halhazırda aran meşәlәri kompleksi, әsasәn hansı әrazilәrdә saxlanılmışdır?

•

Qarayazı düzündә, Şirvan qoruğu әrazisindә
Lәnkәran ovalığı, Qarabağ maili düzәnliyi
SamurDәvәçi ovalığı, QanıxӘyriçay vadisi vә Qarayazı düzü
CәnubŞәrqi Şırvanda, AcınohurCeyrançöldә
Kür çayının sağ sahilindә, SamurDәvәçi ovalığında

535 Yarımsәhra әrazilәrin yayıldığı sahәlәrdә әsasәn hansı bitki formasiyaları üstünlük tәşkil edir?

•

mamır, şibyә, şam ağacı, yovşanefemer bitkilәri
yovşan, şoranotu, efemerşoran bitkilәri
nar kolları, dәmirağaç, yovsan, akasiya
qaraqan, moruq, fıstıq, şoranotu
seyrәk kollar, palıd vә sarmaşıq

536 Azәraycanın yarımsәhralarında torpaqların şorlaşmasına әsas sәbәb nәdir?

•

Kür çayı vә onun qollarının fәsildәn asılı olarıq daşması
әrazidәki torpaqların allüvial, prolüvial gәtirmәlәrdәn tәşkil olunması
intensiv otarılma vә yağıntıların orta illik miqdarının aşağı olması
torpaq әmәlәgәtirәn süxur vә çöküntülәrin tәrkibindәki duzların çoxluğu, yeraltı suların sәthә yaxınlığı
әkinçilikdә әsassәn taxıl bitkisinin becәrilmәsi

537 Yarımsәhra landşaftı zonasında hansı iqlim hakimdir?
subekvatorial
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•

mülayim
subtropik
ekvatorial
tropik

538 Azәrbaycan әrazisindә yarımsәhra kompleksinin yuxarı sәrhәdi göstәrilәn hipsometrik hәddәn 8001000 m yuxarı
qalxan sahәlәr haradadır?

•

Talış dağlarının şәrqindә
AçınohurCeyrançol
Böyük Qafqazın cәnubunda
Naxçivan MRda
Kiçik qafqazın Cәnub Şәrqindә

539 Azәrbaycan әrazisi landşaftları hansı landşaft sinifinә bölünmüşdür?

•

yüksәk dağlıq landşaftı sinifinә
dağәtәyi әrazilәrin landşaft sinifinә
dağlıq ölkә landşaft sinifinә
düzәnlik sahәlәrin landşaft sinifinә
yarımsәhra landşaftı sinifinә

540 Böyük Qafqazın cәnubşәrq yamacında landşaftın yüksәklik qurşaqlığı spektrindә dağmeşә kompleksinin olmaması
landşaftda hansı problemi yaradır?

•

landşaft dinamikasın
landşaft genezisini
landşaft strukturunu
landşaft anomaliyasını
landşaft tәkamülünü

541 Lәnkәran villayәtinin alçaqdağlıq meşә zonası vә ona qovuşan düzәnlik Hirkan meşә komplekslәrinin başqa
әrazilәrdәn fәrqi nәdir?

•

yalnız burada tütün vә qazangülü bitkilәri becәrilir.
Әrazinin bir çox hissәlәrindә kartofçuluq vә tәbiiantropogen komplekslәri
SamurDәvәçi düzәnliyindә taxılçılıq, burada isә meşәbağ sahәlәri yayılıb.
KürAraz ovalığında olduğu kimi quru subtropik meyvәçilik yayılıb
çay vә sitrus plantasiyaları vә seliteb komplekslәr üstünlük tәşkil edir

542 Lәnkәran villayәtindә әsasәn vulkonogen süxurlardan әmәlә gәlmiş dik yamaclı alçaqdağlıqda hansı landşaft tipi
üstünlük tәşkil edir?

•

endemik meşәlәlәr, taxılçılık vә çayçılıq
aqrolandşaftlar vә mәdәni landşaftların sәnaye sahәlәri
relikt hirkan meşәlәri, seliteb vә aqrolandşaftlar
tәrәvәzbostan,çәrәzlәr, seliteb komplekslәr
quru subtropik plantasiyalar vә taxılçılıq

543 Böyük Qafqaz dağlarının alçaq dağlıqda hansı әrazilәri çıxmaq şәrti ilә, digәr hissәlәrdә meşә qurşaq әmәlә gәtirir?

•

Pirsaatçayın sağ sahili, Türyançay qoruğu
Qonaqkәnd, PirquluQızmeydan
Qobusan, CeyrançölAcınohur
QanuxӘyriçay, Lәngәbiz tirәsi
Zaqatala qoruğu, QırızNüqәdi

544 Alçaq dağ meşә landşaftı zonası әsasәn hansı yüksәkliklәr arasında yerlәşәn yamac vә platoları әhatә edir?

•

1000 metrlә 12001400 metr arasında
500600 metrlә 10001200 metr arasında
700800 metrlә 12001300 metr arasında
350400 metrlә 1600 metr arasında
200300 metrlә 1500 mert arasında

545 Azәrbaycan dağmeşә landşaftı qurşağı birbirindәn fәrqlәnәn әsas neçә landşaftekoloji zonaya ayrılır?

•
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•

3
6
4
2
5

546 Step landşaftlarının bütün yarımtip vә növlәrindәn kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәsindә istifadә olunur?

•

seliteb koiplekslәr vә dәmyә әkinçiliyi
ilboyu otarılma vә fermer tәsәrrüfatı
yay otlaqları vә әkinçilik
üzüm vә pambıq plantasiyaları
qış otlaqları vә suvarma әkinçiliyi

547 Dağ kserofit bitkilәrinә әn çox hansı landşaft tiplәrindә rast gәlir?

•

Talış dağlarının meşәdәn sonrakı әrazilәrindә
Naxçıvan vә Qobustanın quru çöl komplekslәrindә
QazaxTovuz vә Naftalan alçaqdağlığında
ortadağlığın meşә kompleksindә, Qızmeydan yaylasında
Böyük Qafqazın yüksәkdağlığında vә cәnubunda

548 Step landşaftlarının yayıldığı әrazilәrdә iqlim ekoloji şәraitdәn asılı olaraq, hansı torpaq tiplәri yayılmışdır?

•

açıq qәhvәyi, boz, bozqonur
açıq vә tünd şabalıdı, dağ qara
qırmızıqleyli, qara vә şabalıdı
boz, bozqonur, şoran vә şorakәtli
meşәçәmәn, qara vә qәhvәyi

549 Aran meşәlәri landşaft kompleksindә әsas meşә әmәlәgәtirәn növlәri hansılardır?

•

Xәzәr şanagülü, dәmirağac, söyud, fısdıq
yalanqaz, akasya, eldar şamı, küknar
qovaq, palıd, qaraağac, qızılağac
dәmirağac, sümşad, çinar, fıstıq
çinar, sarmaşıq, şabalıd yarpaq palıd

550 Vaxtilә qırılıb mәhv olmuş aran meşәlәrinin yerindә, halhazırda hansı landşaftlar üstünlük tәşkil edir?

•

seliteb vә aqrolandşaftlar
aridseyrәk meşәlik vә sәhra landşaftları
neft quyuları, şәhәr landşaftları
alp çәmәnliklәri vә nival buzlaq
akkumlyativ tirәlәr vә iynәyarpaqlı meşәlәr

551 әkinçiliyә yararlı yarımsәhra torpaqlarında әn çox hansı kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri yetişdirilir?

•

taxıl, kartof, çay, tütün
üzüm, taxıl, pambıq, nar
çәltik, pambıq, üzüm, fındıq
banan, kivi, heyva, alma
kәtan, çәltik, faraş tәrәvәzlәr

552 Yarımsәhra düzәnliklәrinin vә dağәtәyinin әsas torpaqları hansı tiplәrә ayrılır?

•

şoran, çәmәnmeşә, çimlikarbonatlı
bataqlıq, çәmәnşabalıdı, qara
boz, bozqonur, açıq şabalıdı
şabalıdı, qәvәyi vә gillicәli
boz, qırmızıqleyli, sarı

553 Bәzi düzәnlik sahәlәrindә yarımsәhra landşaftı әvәzinә meşә landşaftının yaranmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

sәhra iqlimi göstәricilәrinin yüksәk olması
yağıntıların çoxluğu vә rütübәtlәnmә dәrәcәsi
Günәşli saatların miqdarının çox olması
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yağıntıların orta illik miqdarının azlığı
әrazini dağlara nisbәtәn şәrq hissәdә yerlәşmәsi

554 Azәrbayan әrazisi landşaftları hansı yarımsiniflәrә bölünür?

•

dağlıq vә yüksәk düzәnlik
yarımsәhra vә çәmәnçöl
ortadağlıq vә quruçöl
dağlıq vә dağarası düzәnlik
düzәnlik vә bataqlıqlaqun

555 Yarımsәhra landşaftları hansı qruplara ayrılır?

•

maili düzәnliklәrin vә yamac yarımsәhraları
allüvialprodüvial vә ortadağlığın yarımsәhraları
yastı tirәli düzәnliklәrin yarımsәhraları
düzәnliklәrin vә alçaqdağlığın yarımsәhraları
ortadağlığın vә quru çöllәrin yarımsәhraları

556 Respublikanın hansı düzәnlik әrazilәrindә yarımsәhra landşaftları әvәzinә meşә landşaftı әmәlә gәlmişdir?

•

Sarısı golü sahillәrindә
AcınohurCeyrançöl әrazisindә
Qarabağ maili düzәnliyindә
Kiçik Qafqazın orta dağlığında
Lәnkәran ovalığında

557 SamurDәvәçi, Qanıxәyriçay vә Qarayazı düzündә hansı intrazonal landşaftlar yayılmışdır ?

•

Eldar şamı meşәlәri
Aran meşәlәri
tuqay meşәlәri
Sultanbud meşәlәri
Çinar meşәlәri

558 Abşeron y/ada әn çox radioaktivlik müşahidә olunan әrazilәr hansılardır?

•

Ramana, Balaxanı
Suraxanı, Bilgәh
Qala, Sabunçu
Nardaran, Mәrdәkan
Binәqәdi, Bibiheybәt

559 әrazisindә subnivalnival landşaft tipi mövcud olan qoruq:

•

Göygöl
Qızılağac
Hirkan
Zaqatala
Pirqulu

560 İqtisadi sәhәtdәn sәmәrәli olan vә daha keyfiyyәtli benzin almaq üçün, tәrkibindә hansı element yüksәk faizli
olmalıdır?

•

ammonium
matil spirti
oktan әdәdli
benzpiren
etil mayesi

561 Azәrbaycanın orta dağmeşә landşaftı zonasının yayıldığı hündürlüyün vә әrazi xüsusiyyәtlәrinin xarakteristikasını
müәyyәnlәşdir?

•

600700 metrlә  10001600 metr arasında, quru dağçöllәri ilә әhatәlәnmişdir
12001400 metrlә 17002000 metr arasında , sәthi kәskin parçalanmış qayalıdaşlı yamaclardan ibarәtdir.
8001000 metrlә  12001400 metr arasında nival buzlaq sahәsi ilә sәrhәddir
300500 metrlә  10001200 metr arasında alüvialprolüvial yüksәk әrazilәrdәn tәşkil olnmuşdur
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•

10001200 metrlә 16001800 arasında, dәrin vә sıx yerlәşәn çay dәrәlәri ilә intensiv parçalanmışdır

562 Böyuk Qafqazın Şimalşәrq yamacında alçaqdağ meşә landşaflarının antropogen modifikasiyaları ilә, cәnubşәrqdә
olan antropogen landşaftlar arasındakı fәrq nәdir?

•

şimalşәrqdә çәltik, bağ, seliteb, cәnubşәrqdә bağ, meşәbağ, seliteb landşaftlar üstünlük tәşkil edir.
şimalşәrqdә çayçılıq, seliteb,bağ, cәnubşәrqdә subtropik meyvәçilik vә taxıl zәmilәri üstünlük tәşkil edir.
şimalşәrqdә taxıl zәmilәri,meşәbağ, tütün, cәnubşәrqdә çәltik,tәrәvәzbostan vә meşәseliteb komplekslәr üstündür
şimalşәrqdә meşәbağ, bağ, bağzәmi, meşәseliteb, cәnubşәrqdә isә yalnız taxıl zәmilәri vә seyrәk seliteb komplekslәr üstünlük
tәşkil edir
şimalşәrqdә tәrәvәzbostan, meşәbağ, cәnubşәrqdә taxıl zәmilәri vә meşәseliteb landşaftlar üstündür

563 Azәrbaycanda step landşaftların yayıldığı әsas sahәlәr haradadır?

•

Kiçik Qafqazın maili düzәnliklәrindә, Yuxarı Mildә
Böyük Qafqazın şimalşәrqindә vә Sәba düzündә
Bәsitçayın sahilboyu hissәlәrindә, Hәkәri düzündә
Arazboyu düzәnliklәrdә, Zәngәzurun alçaq dağlığında
Lәnkәran ovalığı, Talış dağları әtәklәrindә

564 Qanıxәyriçay vadisinin aran meşәlәri yerindә әsasәn hansı kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri becәrilir?

•

çay, kartof, kәtan, pambıq
qoz, fındıq, taxıl, tütün, çay vә qazangülü
üzüm, taxıl, şabalıd vә meyvә
tәrәvәzbostan, taxıl, üzüm vә meyvә
pambıq, üzüm, taxıl, meyvә

565 Şumlanma zamanı landşaftın әsas hansı indikatorları dәyişikliyә uğrayır ?

•

landşaft növ vә yarımnövlәri
bitki örtüyu vә heyvanat alәmi
hidroqrafik şәbәkә
iqlim ünsürlәri
torpaq vә onun tiplәri

566 әn әlverişli dәmyә әkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir?

•

sәhralara
yarımsәhralara
meşә sahәlәrinә
buzlaqlara
quru çöllәrә

567 Dünyada kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının neçә faizi suvarılan әkinçilik rayonlarının payına düşür ?

•

60%
35%dәn az
50 %dәn çoxu
70%dәn çox
47%dәn az

568 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә kollektordrenaj şәbәkәsi vә kanalların uzunluğu tәxminәn nә qәdәrdir?

•

90 km
120 km
175 km
317 km
200 km

569 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә zәngin landşaftları özündә birlәşdirәn vә әn mәhsuldar hesab olunan torpaq tiplәri
hansılardır?

•

açıq şabalıdı vә sarırütubәtli torpaqlar
boz, bozqonur, şabalıdı torpaqlar
dağmeşә vә qara torpaqlar
qәhvәyi vә qırmızıferralit torpaqlar
73/89

22.12.2016

meşәçәmәn vә şorakәtli torpaqlar

570 Quraq iqlimin, qumlugilli çöküntülәrin vә allüvialdellüvial çöküntülәrin yayıldığı әrazilәr hansıdır?

•

Lәnkәran ovalığı, SamurDәvәçi ovalığı, Böyük Qafqazın cәnubşәrqi
Abşeron yarımadası, KürAraz ovalığı vә Naxçıvan MR
Kiçik Qafqazın cәnubu, Naxçıvan MR vә Lәnkәran ovalığı
Abşeron yarımadası, KürAraz ovalığı, Böyük Qafqaz dağları
Naxçıvan MR, Kiçik Qafqazın cәnubu, Talış dağları

571 Xәzәrsahili rekreasiya landşaftlarının yerlәşdiyi әrazilәrin relyefindәki hündürlük amplitudu hansı mәsafәlәr arasında
dәyişir?

•

0 metrlә 150 metr arasında
50 metrlә – 100 metr arasında
200 metrlә 500 metr arasında
27 metrlә 350 metr arasında
26,5 metrlә 200 metr arasında

572 Abşeron yarımadasında Xәzәr dәnizinin sahil boyu uzanan rekreasiya potensialı yüksәk olan qumlu çimәrliklәri
tәxminәn nә qәdәr mәsafәni әhatә edir?

•

300 km
50 km
100 km
825 km
750 km

573 Abşeron yarımadasında yarımsәhra landşaft tipinin çox geniş sahәni әhatә etmәsinin әsas sәbәblәri nәdir?

•

orta illik yağıntının çox olması vә akkumlyativ süxurların çoxluq tәşkil etmәsi
külәkli günlәrin çox olması vә dәniz sahilindә yerlәşmәsi
әsas sahәlәrin şoranlıq olması vә quru iqlimin üstünlüyü
deflyasiya prosesinin güclü olması vә relefin mürәkkәbliyi
quru iqlimin vә qumlugilli çöküntülәrin olması

574 Dağlıq әrazilәrin üstünlük tәşkil etdiyi Azәrbaycan relyefenin son iki әsrdә mәruz qaldığı әsas dәyişikliklәr hansıdır?

•

kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin çoxolması
әkinçilik tәsәrrüfatının genişlәndirilmәsi
heyvandarlıq sahәlәrinin artırılması
әhalinin şәhәrlәrә axın etmәsi
relyefin ümumi deqradasiyası

575 Respublika әrazisindә tәsәrrüfat işlәri aparılmayan, elmi tәdqiqat vә turizm mәqsәdilә nadir bitki, heyvanat alәminin
mühafizә olunduğu qoruq sahәlәri hansılardır?

•

Türyançay, Altıağac, Nabran
Sultanabad, Göyçay, Ağgöl
Göygöl, Qobustan, Pirqulu
Şirvan, Qarayaxı, Ordubad
Qızılağac, Hirkan , Şirvan

576 Halhazırda rekreasiya sahәlәrinә hansı komplekslәri aid edirlәr? 1. tәbii tәsәrrüfat komplekslәri 2.sәnaye rayonları vә
yeni qәsәbәlәri 3. dәnizdә olan kiçik adalar 4. flora vә faunanın mühafizә olunduğu qoruqlar 5. tәbii komplekslәrin tam
saxlandığı qoruqlar 6. kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin becәrildiyi sahәlәr 7. müxtәlif növlü qoruqlardan tәşkil olunmuş milli
parklar

•

3, 4, 5, 6
4, 5, 6, 7
1, 3,4,6
2, 3, 6, 7
1, 4, 5,7

577 Dağmәdәn işlәri sahәsindә әvrәlkindәn fәrqlәnәn yeni texnologen relyef formaları neçә qrupa bölünür ?

•

2
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4
5
6
3

578 Xüsusilә böyük şәhәrlәr tәbii landşaft kompekslәrinә vә onun morfoloji vahidlәrinә necә tәsir göstәrir?

•

atmosferdә hava kütlәlәrinin hәrәkәti vә sirkulyasiyası tamamilә pozulur
torpaqların dәrinlik strukturu dәyişmәk qalır vә humus qatı qalınlaşır
mikroiqlimi, yeraltı vә yerüstü süların fiziki xüsusiyyәtini vә kimyәvi tәrkibini dәyişir
mehә sahәlәri genişlәnir, çay vә gölsularından daha sәmәrәli formada istifadә edilir
hündür mәrtәbәli binalar yalnız şәhәr әtrafında tikilir vә kiçik fasiyalar toxunulmaz qalır

579 Yeni yaranmış vә akkumlyativ dağmәdәn formalarının yayıldığı rayonlarda hansı tәbii proseslәr yaranır?

•

müxtәlif bitki formasiyalarının yaranması
sürüşmә, sel vә daşqınlar
yeni tektonik proseslәrin aktivlәşmәsi
denudasiya, yuyulma vә eroziya
deflyasiya, abraziya vә aşınta

580 Dağmәdәn işlәri zamanı yaranan ovuntu, sәrinti materialları, şaxtalardan çıxarılan materialların sәthdә yayılması bu
prosesin hansı qrupuna aiddir?

•

akkumlyatıv formalar
karyer formaları
rekultivasiya olunan formalar
antropogen formalar
yeni yaranmış formalar

581 Açıq şәraitdә faydalı qazıntıların çıxarılması nәticәsindә әvvәlkindәn әsaslı fәrqlәnәn hansı formalar yaranır?

•

tullantı şәklindә qalan faydalı qazıntılar yenidәn basdırılır vә әrazi rekultivasiya olunur
yeni relyef formaları, torpaq vә yeni bitki növlәri yaranır, yeraltı suların sәviyyәsi dәyişir
bitki örtüyü zәnginlәşir, landşaft örtüyündә yeni fasiyalar yaranır

582 Dağlıq әrazilәrdә sәthin qızması vә nәmlәnmә dәrәcәsinә görә bitki formasiyasının dәyişmәsinә sәbәb nәdir?

•

sıldırım qayalıqların olması
Qara torpaqların geniş yayılması
bitkilәrin növlәri
yamacların ekspozisiyası
dağların hündur olması

583 Qızılca tәbiәt yasaqlığı hansı inzibati rayon әrazisindә yaradılmışdır?

•

Füzuli
Tovuz
Gәdәbәy
Samux
Tәrtәr

584 Şәki tәbiәt yasaqlığının yaradılmasında mәqsәd:

•

bitkilәri qorumaq
mәmәli heyvan vә quşları qorumaq
hәşәratları qorumaq
hәşәratları qorumaq
torpaq örütüyünü qorumaq

585 Meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkinçiliyin inkişafı nә kimi mәnfi nәticәlәrә gәtirib çıxarır ?

•

torpaqda humus azalır
bataqlıqlaşma artır
eroziya vә deqradasiya
mәhsuldarlıq azalır
aşınma vә şorlaşma
75/89

22.12.2016

586 Respublika әrazisindә sәmәrәsiz tәsәrrüfat fәaliyyәti hansı proseslәri yaradır ?

•

әrzaq çatışmamasını
qoruqların yaradılmasını
suvarma mәcburiyyәtini
istehsalın azalmasını
sәhralaşma vә çöllәşmәni

587 Abşeron yarımadasının bәzi yerlәrindә sәhralaşmaya sәbәb hansı tәbii prosesdir ?

•

deqradasiya
şorlaşma
abraziya
ekzarasiya
deflyasiya

588 Kontinentallıq әmsalının artması torpaqda hansı tәbii prosesi sürәtlәndirir ?

•

deqradasiya
sürüşmә
aşınma
bataqlıqlaşma
şorlaşma

589 Afrikanın hansı respublikası XX әsrin II yarısında güclü quraqlığa mәruz qalmış vә bunun nәticәsi dә çox acınacaqlı
olmuşdur?

•

Әlcәzair Respublikası
Cәnubi Afrika Respublika
Mali Respublikası
Efirpiya Respublikası
Sudan Respublikası

590 Bütün dünyada ekstra arid sәhraların sahәsi nә qәdәrdir?

•

8,9 mln km²
65 mln km²
38,4 mln km²
5,3 mln km²
17 mln km²

591 Materiklәr üzrә әn qüvvәtli dәyişikliyә mәruz qalan vә pislәşәn landşaft komrlekslәri daha çox hansı qitәlәrdә
yerlәşir?

•

Asiya, Afrika vә Avstraliya
Arktika, Şimali Amerika v Avropa
Afrika, Cәnubi Avropa vә Şәrqi Avstraliya
Antarktida, Afrika, CәnubŞәrqi Asiya
Avropa, şimali vә Cәnubi Amerika

592 A.Q.Babayevә görә sәhralaşmanı yaradan 45 amildәn neçә faizi insan, neçә faizi tәbii amillәrlә bağlıdır.

•

13% insan, 87% tәbii amil
90% tәbii, 10% insan amili
65% insan, 35% tәbii amil
87% insan, 13% tәbii amil
50% insan, 50% tәbii amil

593 әn qәdim dovrlәrdә belә hansı xalqların düzgün irriqasiya işlәri aparmadıqlarına görә torpaqlar şorlaşmış,
mәhsuldarlıq azalmış vә hәtta qәdim mәdәniyyәtlәrin tәnәzzülünә sәbәb olmuşdur?

•

Şumer vә Babilistanlıların
Vandalı vә Misirlilәrin
Çin vә Albanların
Roma vә Osmanlıların
Manna vә Midiyalıların
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594 Azәrbaycan әrazisindә sәhralaşma vә çöllәşmә proseslәrin sürәtlәnmәsindә hansı antropogen (texnogen) amillәrin rolu
çoxdur?

•

yeni qәsәbәlәrin salınması, yolların çәkilmәsi
pambıq tarlalarının sahәsinin azaldılması
sәmәrәsiz tәsәrrüfat fәaliyyәti
DDT vә digәr pestisidlәrdәn istifadә edilmәsi
süni yağışların yağdırılması

595 Hansı tәbii proses mәkan daxilindә artdıqca torpağın deqradasiyası sürәtlәnәrәk sәhralaşma riskini daha da çoxaldır?

•

Şimal külәyinin sürәti
Soyuq hava kütlәlәrinin üstünlüyü
Rütubәtlәnmә әmsalı
kontinentallıq әmsalı
Yağıntıların intensivliyi

596 Kür çayının çirklәndiricilәri arasında әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Yevlax yun zavodunun çirkab suları hesabına
Balıqğılıq sәnayesinin flotu tullantıları hesabına
Neftçala yodbrom zavodunun tullantıları
Fenol, mis, neft mәhsulları vә ağır tullantılar
mineral yodbrom zavodunun tullantıları

597 Respublikada ümumiyyәtlә neft vә neft mәhsulları ilә çirklәnmiş әrazilәrin sahәsi nә qәdәrdir?

•

73,6 min hektar
57 min hektar
28,8 min hektar
35 min hektar
22 min hektar

598 Azәrbaycan әrazindә daimi qar vә buzla örtülü nivalbuzlaq qurşağı hansı dağ massivindә mövcuddur ?

•

Gömürgöy, Dәrәlәyәz
Zәngәzur, Burovar
Bazardüzü dağı,Şahdağ massivi
Yan silsilә, Şahdağ
Murovdağ, Babalağ

599 Dağçәmәn landşaftı qurşağında hakim olan iqlim tipi hansıdır ?

•

soyuq iqlim tipi
kontinentalisti iqlim tipi
mülayimisti iqlim tipi
rütubәtli dәniz iqlim tipi
yarımsәhra vә quru çöl iqlim tipi

600 Dağçәmәn landşaftları Naxçıvanın dağlıq bölgәsindә, hansı landşaft qurşağından sonra inkişaf etmişdir?

•

quru çöl vә subnival
yarımsәhra vә quru göl
nival vә subnival
dağ çöl vә dağ kserofit
dağmeşә

601 Dağmeşә zonasının sәrhәdlәrinin arasındakı mәsafәnin qısalmasına vә bu әrazilәrdә torpaq eroziyasının yaranmasına
sәbәb nәdir?

•

süxurların kimyәvi vә fiziki aşınması
denudasiya proseslәri
antropogen tәsirlәr
tәbii amillәr
texnogen amillәr

602 Azәrbaycanda yüksәk dağmeşә landşaftı zonasının sәrhәdlәri hansı yüksәkliklәrdәn keçir?
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•

800 metrlә 1200 metr arasında
1600 metrlә 1800 metr arasında
1600 metrlә 2000 metr arasında
1800 metrlә 2800 metr arasında
1200 metrlә 1600 metr arasında

603 Azәrbaycan әrazisindә az çirklәnmiş vә çirklәnmiş çaylar qrupuna aid edilәn çaylar hansı regionlara aiddir?

•

Azәrbaycanın әksәr çayları vә Lәnkәran çayları
Şimal çaylar vә Naxçıvan çayları
Ölkә әrazisinin әksәr çayları vә Oxçuçay, Qabırrı, Kür vә s.
Kiçik Qafqazın şәrq çayları vә Lәnkәran çayları
Araz, Vәlvәlәçay, Ataçay vә Kürün sağ qolları

604 Azәrbaycan әrazisindә tәmiz çaylar qrupuna aid edilәn çaylar hansı regionda yayılmışdır?

•

Kiçik Qafqaz çayları vә Naxçıvan çayları
Şimalşәrq yamac vә Lәnkәran vilayәti çayları
Kür çayının sağ qolları vә Arazın sol qolları
Böyuk Qafqazın cәnub çayları vә kiçik Qafqazın şimal çaylar
Kür çayının sol qolları vә Lәnkәran çayları

605 Çirklәnmә dәrәcәsinә görә Azәrbaycanın çayları hansı siniflәrә bölünür ? 1. tәmiz çaylar 5.mülayim çirklәnmiş çaylar
2.azsulu çaylar 6.gursulu çaylar 3.lilli çaylar 7.çirklәnmәmiş çaylar 4.çirklәnmiş çaylar 8.kiçik çaylar

•

2, 4, 6
3, 5, 7
4, 6, 8
1,4, 5
1, 3, 8

606 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә torpaqların külәk eroziyasisından zәrәr çәkdiyi әsas sahәlәr hansılardır?

•

Xәzәrәtrafı ovalıqlar vә AcinohurCeyrançöl
QanıxӘyriçay vadisi vә Talış dağlarının ortadağlığı
Qәrbi Azәrbaycan vә Xәzәryanı zona
Böyük Qafqazın cәnubşәrqi vә Lәnkәran ovalığı
Şimalşәrqi Qafqaz vә kiçik Qafqazın cәnubŞәrqi

607 Azәrbaycan әrazisindә dik yamaclardan istifadә etmәk mәqsәdilә hansı metoddan istifadә olunur?

•

rekultivasiya
irriqasiya
ransformasiya
terraslaşdırma
meliorasiya

608 әn sox torpaq eroziyasına mәruz qalmış torpaq sahәlәri Azәrbaycanın hansı landşaft qurşaqlarında müşahidә olunur?

•

Naxçıvanın orta vә yüksәk dağlıq sahәlәrindә
Qarabağ maili düzәnliyinin suvarılan әrazilәrindә
Lәnkәranın düzәnlik vә dәnizsahili әrazilәrindә
Әsasәn dağlıq әrazilәrin dәmyә әkinçiliyi sahәlәrindә
KürAraz ovalığının irriqasiya tәsәrrüfatı sahәlәrindә

609 әtraf mühitә kәskin tәsir edәn vә nәqliyyatda istifadә edilәn benzin yanacağının tәrkibindәki hansı maddә çox
tәhlükәlidir?

•

hidrogen flüorid
azot oksidlәri
ammonium
etil mayesi
kadmium

610 Şәrqi Qafqazda qar xәtti hansı yüksәklikdәn keçir ?

•

3500 mdәn
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•

3900 mdәn
4500 mdәn
3200 mdәn
4000 mdәn

611 Alp çәmәnliklәri landşaft zonasında relyefin böyük kontrastlığı ilә yanaşı, hansı tәbiiekoloji proses vә formaları geniş
yayılmışdır ?

•

eroziya, qravitasiya, buzlaq ekzarasiyası vә akkumlyasiyası
defilyasiya, yamacların fiziki vә kimyәvi aşınması
antropogen transformasiya, sürüşmә vә buzlaq ekzarasiyası
abraziya, müxtәlif tipli daşqınlar vә uçqunlar
üzvü aşınma,deqradasiya vә yamacların differensiyası

612 Subalp çәmәnliklәrindә, alp çәmәnliklәrinә nisbәtәn bitki növlәrinin zәngin olmasının sәbәblәri nәdir?

•

yağıntılı günlәrin sayının çox olması
istilik vә rütubәtlәnmә şәraitinin yaxşı olması
quraqlıq dövrünün uzunmüddәtli olması
antropogen tәsirlәrin daha az olması
az maili yamaclarda torpaq qatının qalın olması

613 Dağçәmәn landşaftları qurşağı iqlimekoloji vә torpaqbitki xüsusiyyәtlәrinә görә hansı zonalara ayrılır. 1. subalp
çәmәnliklәri 2. çәmәnmeşә 3. çәmәnbataqlıq 4. alp çәmәnliklәri 5. kserofit çöllәri 6. hidromorf komplekslәr

•

1,3
2,4
3,5
5,6
1,4

614 Dağlıq әrazilәrdә sürüşmә morfologiyası ilә bağlı olaraq, yaranan bir sıra mürәkkәb mәrz vә fasiyalar hansılardır ?

•

gölbataqlıq, quru çöllәr
göl, gölbataqlıq, bataqlıqmeşә
sıldırım qayalıqlar, alçaqboylu kolluqlar
meşәçәmәn, çәmәnbataqlıq, nival
kserofit çәmәnliklәr, işqınlar

615 Digәr qurşaqlardan fәrqli olaraq dağçәmәn qurşağının sәrhәdlәrinin daha geniş olmasının sәbәbi nәdir?

•

antropogen amilin tәsiri altında dağmeşә landşaftının yuxarı sәrәddinin aşağı düşmәsi
yağıntılarının orta illik miqdarının az olması
orta illik temperaturunnormadan aşağı olması
antropogentexnogen proseslәr nәticәsindә yamaclarda eroziya vә denudasiya proseslәrinin intensivlәşmәsi
qlobal istilәşmә ilә әlaqәdar olaraq nival buzlaqların әrinmәsi

616 Azәrbaycanın dağlıq vilayәtindә dağ meşә landşaftları qurşağından yuxarıda dağçәmәn landşaftları qurşağının
yayılma qanunauyğunluğu hansı әrazilәrdә pozulur?

•

Yan silsilә, Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz, Dәrәlәyәz silsilәsi
Zәngәzur silsilәsi, Kiçik Qafqaz
Naxçıvanın dağlıq bölgәsi, Talış dağları
Talış dağları, Şahdağ silsilәsi

617 Antropogen amillәrin tәsirinә baxmayaraq, hazırda hansı әrazidә, bәzi çaylar boyu dağ vә düzәnlik meşәlәrinin
qovuşması müşahidә edilir?

•

İnqar vә Lәngәbiz tirәlәrindә
Lәnkәran çayları sahilindә
Qusarçay vә Qudyalçayda
Kür çayı boyunca
QanıxHәftәran vadisindә

618 Terraslaşdırma metodundan hansı problemlәrin qarşisının alınması üçün istifadә edilir?
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•

gilli süxurların üstünlük tәşkil etdiyi әrazilәrdә sürüşmәlәrin qarşısının alınması üçün
şiddәtli yuyulmuş torpaqların yarğan vә dәrәlәrlә parçalanmasının qarşısını almaq üçün
irriqasiya landşaftlarının geniş yayıldığı sahәlәrdә şoranlaşmanın dәrәcәsini azaltmaq üçün
rütubәtli әrazilәrdә bataqlıqların sahәsinin genişlәnmәmәsi mәqsәdi ilә
kәnd tәsәrrufatının әsas sahәsi olan çәltikçiliyin inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi ilә

619 Azәrbaycan Respublikası torpaqlarının çirklәnmәsindә neft mәhsulları ilә yanası hansı ağır metallar vasitәsilә
çirklәnmә yüksәk dәrәcәdәdir?

•

qurğuşun, kadmiy, sink, mis
dәmir, manqan, volfram, civә
qızıl, alüminium, miss, qalay
fenol, azot, sink, gümüş
çüqun , düralüminium, qurğuşun

620 Azәrbaycan әrazisindә ayrıayrı dağlıq vilayәtlәrindә iqlimekoloji şәraitin dәyişmәsi ilә әlaqәdar olaraq, landşaft
qurşaqlarının düzgün ardıcıllığın tap?

•

sәhra, kserolit kolluqlar, dağmeşәçәmәn
yarımsәhraquruçöl, dağçәmәn, dağmeşә, qayalıqlar
yarımsәhraquruçöl, dağmeşә,dağçәmәn, nivalbuzlaq
dağәtәyi düzәnliklәr, meşәçәmәn, kserofit kolluqlar
hidromorf landşaftlar, dağmeşә. dağçәmәn, subnival

621 Dağçәmәn landşaftı qurşağında ot bitkilәrinin qruplaşması, torpağın qalınlığı vә biotik komponentlәrin mәhsuldarlığı
hansı amillәrdәn asılıdır?

•

qar örtüyünün qalın olması vә buzlaqlaşmasından
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsindәn
yamacları tәşkil edәn süxurların litoloji tәrkibindәn
buzlaq ekzarasiyası vә akkumulyasiyasının intinsivliyindәn
әrazinin relyef vә mikroiqlimindәn

622 Landşaftın torpaq vә bitki komponentlәrinә görә şimal vә cәnub yamacların ekspozisiyaları hansı xüsusiyyәtlәrinә
görә ciddi fәrqlәnir? 1.Cәnub yamaclarda torpqda humusun miqdarı artır, qırmızı torpaqlar üstünlük tәşkil edir 2. Şimal
yamaclarda meşә daha sıx, torpaq az skeletli vә rütubәtli olur. 3. Şimal yamaclarda meşә daha seyrәkdir, torpaqda ana
süxurlar sәthә yaxındır. 4. Cәnub yamaclarda eroziya vә denudasiya hadisәlәri müşahidә edilmir, ardıc meşәlәri üstünlük
tәşkil edir. 5. Cәnub yamaclarda torpağın skeletliyi artır, ağaclar seyrәklәşir, meşәaltı kol vә ot bitkilәri sıx örtük yaradır. 6.
Şimal yamaclarda torpaq çox skeletlidir, ot bitkilәri vә kolluqlar üstünlük tәşkil edir, rütubәt azdır.

•

1,5
2,5
4,6
2,6
3,4

623 Yüksәk dağmeşә zonasında әsas meşә әmәlә gәtirәn ağac növlәri hansılardır?

•

dәmirağac vә küknar
ardıc vә fısdıq
saqqızağacı vә şam
qızılağac, qovaq
vәlәs vә şәrq palıdı

624 Bir çox әrazilәrdә qırılmış meşәlәrin yerindә hansı tәkrar vә yaxud törәmә landşaftlar әmәlә gәlmişdir?

•

dağ meşәçәmәn, yarımsәhra, step
dağ çәmәn, dağ meşәçәmәn, meşәcöl, çәmәnçöl
nival, subnival, yarımsәhra, quruçöl
dağ meşә, çәmәncöl, alp vә subalp
aridseyrәk meşәlәr, kolluqlar, subalp

625 Aridseyrәk meşәlәr vә kolluqlar kompleksinә aid olan uzunömürlü ağac növü hansıdır?

•

Ardıc, Eldar şamı, palıdın bir neçә növü
Söyüd, şam, dәmirağac
Qızılağac, şabalıdyarpaq palıd
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Yulğun, qarağac, qovaq
Saqqız ağacı, dәmirağac, şam

626 Azәrbaycan әrazisindә әsasәn aridseyrәk meşәlәr vә kolluqlar kompleksi hansı sahәlәrdә yayılmışdır?

•

SamurDәvәçi ovalığı, AcınohurCeyrançöl
MilMuğan, Lәnkәran düzәnliyindә
Şirvan düzü, NaöranYalama meşәliyi
Qarabağ malili düzәnliyi, Hәkәri düzü
CeyrançölAcınohur, Qobustan alçaqdağlığı

627 Qarabağ vulkanik yaylasında tәbii komplekslәrin qorunması üçün hansı qoruq tәşkil edilmişdir?

•

Bәsitsay qoruğu
Hirkan qoruğu
Göygöl qoruğu
Qaragöl qoruğu
Pirsaatçay qoruğu

628 Milli parklar nә ilә fәrqlәnir ?

•

heyvan vә bitki qorunur
heyvan vә bitki qorunur
hәr nә varsa qorunur
insanların gәlibgormәsinә icazә verilir
tam qapalı saxlanılır

629 Yasaqlıq nәyә deyilir ?

•

müәyyәn әrazinin hәr hansı bir komponenti qorunur
ancaq әhali tәrәfindәn qorunur
dövlәt nәzarәtsilәri tәrәfindәn qorunur
әrazi mili parklara uyğunlaşır
bir neçә komponent qorunur

630 Dağlıq ekosistemlәrә antropogen tәsirlәrin әsas ekoloji nәticәlәri hansılardır?

•

Qış otlaqlarının lәğv edilmәsi vә fermer tәsәrrüfatlarının azaldılması
Sәnaye әhәmiyyәti olan heyvanların, xüsusilә mәmәlilәrin sayının artırılması
İESnin inşası vә onların tam gücü ilә istifadә edilmәsi
Kәnd әhalisinin işsizlik problemi ilә әlaqәdar olaraq şәhәrlәrә axın etmәsi
tәbii ekosistemlәrin şumlanmış sahәlәr, otlaqlar, tәkrar meşәliklәr vә antropogen modifikasiyalarla әvәz edilmәsi

631 Dağ ekosistemlәrinin bioloji müxtәlifliyinә vә landşaft komplekslәrinә qarşı yaranmış tәhlükәlәr hansılardır? 1.
Faydalı qazıntıların istismarı, dağmәdәn sәnayesinin inkişafı 2. Meşәdәn istifadәnin dağıdıcı rolu vә meşәlәrin intensiv
qırılması 3. Sәnaye müәsisәlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsi 4. Kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarından vә otlaqlardan sәmәrәsiz
istifadә 5. Sәhralaşmaya mәruz qalmış әrazilәrin suvarılması 6.Kortәbii sistemli turizmin güclәnmәsi vә inkişaf etdirilmәsi
7.Selifeb landşaftların seyrәkliyi vә әhalinin sayının az olması 8.әnәnәli tәsәrrüfat sahәlәri ilә mәşğul olan әhaliyә şәraitin
yaradılmaması

•

1, 5, 6,8
3, 5,7, 8
4, 6,7, 8
2, 3, 5, 6
1, 2,4, 6

632 Azәrbaycanın yarımsәhra landşafları zonasında, tәxminәn nә qәdәr sahәdә qış otlaqları suvarılır?

•

300 min ha
200 min ha
150 min ha
750 min ha
500 min ha

633 Bitkinin otlaq rejiminә uyğunlaşma qabilliyyәti vә bir bitki növünün başqası ilә olunması necә adlanır?
heyvandarlıq tәsәrrüfatı
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•

çәmәnliklәrin zәnginlәşmәsi
su basar terrasların cәmәnliklәri
abarılma mәrhәlәsi
otlaq deqressiyası

634 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә aşağıda göstәrilmiş sahәlәrin hansından daha çox gәlir әldә edilir?

•

kәnd tәsәrrüfatından
dәniçilik nәqliyyatından
metallurgiya sәnayesindәn
meşә әrazilәrindәn
rekreasiyaturizm sahәsindәn

635 Azәrbaycan әrazisindә kütlәvi turizmin qadağan edildiyi tәbii komplekslәrin tam saxlandığı dövlәt qoruqları
hansılardır?

•

Ordubad vә Altıağac qoruqları
Zaqatala vә Göygöl qoruqlarıı
Şirvan vә Qızılağac qoruqları
Türyaqçay vә Vәsitçay qoruqları
İsmayıllı vә Qobustan qoruqları

636 Aşağıda göstәrilәn tәbii qoruq sahәlәrindәn hansılar milli park statusu almışdır?

•

Pirqulu, Altıağac
Nabran, Batabat
Bәsitçay, Şahdağ
Nabran, Qobustan
Şahdağ, Ordubad

637 Dağlıq әrazilәrdә yamacların ekspozisiyası hansı proseslәr nәticәsindә yaranır?

•

dәmyә әkinçiliyi
aşınma vә eroziya
sәthin qızması vә nәmlәnmә
terraslaşdırma vә suvarma
heyvandarlıq sahәlәri

638 Xәzәrsahili turizmrekreasiya landşaftları içәrisindә xüsusilә seçilәn geolojigeomorfoloji abidәlәr hansıdır?

•

Tufandağ vulkanik göllәri, Yalama meşәlәri, Yanardağ
Pirqulu meşәlәri, Qobustan qayalıqları
Burovar silsilәsi ,Afurca şәlalәsi , Qalaltı meşәlәri
Beşbarmaq dağı, Şahdağ milli parkı, Qızılağac qoruğu
Qobustan qayalıqları, Beşbarmaq dağı , Şollar vә Lәnkәran ovalıqları

639 Xәzәrsahili boyu yerlәşәn rekreasiya landşaftları hansı zәngintәbii xüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnir? 1. relikt meşәlәri
5. ekzogen relyef formaları 2.nival buzlaqları 6.vulkanik göllәri 3. dağmeşәlәri 7.hündür dağ şәlalәlәri 4. Yanardağ tәbii
mәşәli 8.geolojigeomorfoloji abidәlәr

•

1, 4 , 5, 8
3, 6, 7, 8
5, 6, 7, 8
1, 2, 4, 7
2, 3, 6, 7

640 Ermәni tәcavizkarlarının Dağlıq Qarabağı, elәcә dә ona bitişik әrazilәrimiz işğal etmәsi nәticәsindә dağlıq әrazi
landşaftlarında hansı problemlәr meydana gәlmişdir?

•

Ermәnistan әhalisinin böyük bir hissәsi Dağlıq Qarabağa köçürülmüşdür
Meşәlәr intensiv qırılmış faydalı qazıntılar kortәbii şәkildә çıxarılmış, tәbii landşaftlara külli miqdarda zәrәr vurulmuşdur
Dağlıq Qarabağ әrazisindә yeni sәnaye müәsisәlәri tikilmişdir.
Yenidәnqurma işlәri aparılmış vә tәkrar antrorogen mesәliklәr salınmışdır
Sәnaye müәsisәlәri dağıdılmış vә әrazidә AES tikilmişdir

641 Rütubәtli subtropiklәrdә özözünü tәmizlәmә xüsusiyyәti nә üçün sürәtli gedir ?
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•

bütün toksioloji normaların yüksәk sәviyyәsi
geokimyәvi anomalyanın yüksәk olması ilә
rütubәtli az olması vә quru iqlim şәraiti
rütubәtin vә istiliiyin optimal olmasına görә
yeraltı suların sәthә yaxınlığı

642 Dağmәdәn işlәri aparılan әrazilәrdә hansı texnogen relyef formaları yaranır?

•

meliorativ formalar vә tikinti qalıqları
yeni yaranmış formalar vә akkumlyativ formalar
qәdim süxur qatları vә torpaq tәpәciklәri
denudasyon formalar vә karyer çuxurları
metal qırıntıları vә aşurma materialları

643 Bütün dünyada xüsusilә dә inkişaf etmiş ölkәlәrdә rekreasiya torpaqları әhatә etdiyi әraziyә görә hansı sahәlәrdәn
sonra gәlir?

•

oflaq sahәlәri,seliteb landşaftlar vә sәhralardan sonra
sәhra, yarımsәhra vә dağ meşәlәrindәn sonra
şәrq yarımkürәsindә yerlәşәn ölkәlәrdә birinci sıradadır
sәnaye müәsisәlәri, neft quyularından sonra
kәnd tәsәrrüfatı vә meşә torpaqlarından sonra üçüncu yeri tutur

644 Dağ mәdәn işlәri sahәsindә yeni yaranmış formalar hansılardır?

•

süni göl çuxurları, otarılma sahәlәri vә yeni salınmış yollar.
süruşmә vә uçqun sahәlәri, çay yatağının istiqamәtinin dәyişdirilmәsi
karyerlәr, şaxtalar, çökәkliklәr, tikinti ilә әlaqәdar olaraq sәthdә planlaşma işlәri.
karyerlәrdәn çıxarılan materialların yayılması, müxtәlif tipli fasiyalar
әkin sahәlәri, böyük fermer tәsәrrüfatları

645 Rekultivasiya üçün tәcrübәdәn keçirilmiş vә sınanmış etibarlı metodlardan әn әlverişlisi hansıdır?

•

biolojitexnologen metod
landşaftekoloji metod
coğrafi indikasiya metodu
texniki metod
fenoloj aknalogiya metodu

646 Azәrbaycanda hansı komponentlәr daha çox qörünür ?

•

heç nә qorunmur
su hövzәlәri
atmosfer havası
torpaq ehtiyatları
bitki vә heyvanat alәmi

647 Azәrbaycanda necә qoruq, necә yasaqlıq var?

•

8 qoruq, 13 yasaqlıq
20 qoruq, 10 yasaqlıq
10 qoruq, 15 yasaqlıq
11 qoruq , 24 yasaqlıq
qoruq yoxdur, 20 yasaqlıq

648 Rеspublikamızda xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrindәn hansının sayı digәrlәrinә nisbәtәn azdır?

•

Milli parklar
doğru cavab yoxdur
ovçuluq tәsәrrüfatları
yasaqlıqlar
qoruqlar

649 Xüsusi mühafizә olunan әrazilәrin әhatә dairәsinә daxildir?
su hövzәlәri
nәsli kәsilmiş bitgi vә hеyvan növlәrinin yayıldığı yеrlәr
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•

yaşıllıq zonaları
tәsәrrüfat obyеktlәri
zooloji, botaniki, hidroloji, gеoloji, mеşә, landşaft vә torpaq obyеktlәri

650 Xüsusi qorunan әrazilәrin yaradılmasının mәqsәdlәrinә daxildir:

•

hеyvanat alәminin, qismәn dә bitgi örtüyünün öyrәnilmәsi
fauna vә ya hеyvanat alәminin öyrәnilmәsi
flora vә ya bitgi örtüyünün öyrәnilmәsi
yеrlәşdiyi landşaft zonaları vә qoruğu әhatә еdәn әrazisinin vәziyyәti
bitgi örtüyünün, qismәn dә hеyvanat alәminin öyrәnilmәsi

651 Xüsusi qorunan әrazilәrin növlәrindәn dеyil:

•

süni mеşәlәr
Zooloji parklar
tәbiәt parkları
Milli Parklar
Tәbiәt abidәlәri

652 Xüsusi qorunan landşaftlar aşağıdakı mәqsәdlәr üçün istifadә еdilmir:

•

kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
әtraf mühitin monitorinqi
еlmi tәdqiqat
tәbiәti mühafizә
sağlamlaşdırma

653 Hәr hansı әrazinin özünәmәxsus eynicinsli sahәsi olub, eyni ekoloji rejimlә sәciyyәlәnәn kompleks hansıdır?

•

geosistem
coğrafi sfera
coğrafi mühit
mәrz
fasiya

654 Materiklәrin birinci torpaq xәritәsi kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

V.V.Dokuçayev
Ç.E.Kelloq
İ.P.Gerasimov
L.İ.Praslov
V.Q.Kozanov

655 Tәbii landşaft tipi olan fasiyanın mәrzdәn fәrqi nәdәdir?

•

mәrz daha kiçik landşaft tipi olub, yalnız azonal strukturlarda özünü biruzә verir
mәrz yalnız dağlıq landşaftlarda, fasiya isә yalnız düzәnlik landşaftlarında formalaşır
fasiya tәbii әrazi komplekslәrin, mәrz isә tәbii komponentlәrә aiddir
fasiya daha kiçik landşaft tipi olub, mәrzin tәrkibinә daxildir
hәr ikisi biofil elementlәrә aiddir

656 Landşaftşünaslıq xüsusi elm kimi nә vaxt yaranmışdır?

•

XVIII әsrdә
XX әsrin әvvәlindә
XIX әsrin sonunda
XV әsrdә
XVII әsrdә

657 Landşaft sözü hansı xarici dildәn tәrcümәdә ölkә vә torpaq haqqında elm demәkdir?

•

rus
fransız
alman
ingilis
latın
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658 Landşaft haqqında tәlimin yaradıcıları kimlәr olmuşdur?

•

S.P.Krasennikov, İ.B.Lamark, N.A.Severov vә b.
C.Xarper, M.Biqon, C.M.Anderson vә b.
E.Zyüs, E.Hekkel, F.İ.Rupxert vә b.
V.V.Dokuçayev, Q,N.Visotskiy, L.S.Berq vә b.
Ç.Adams, İ.P.Gerasimov, T.Miller vә b.

659 Yer kürәsinin müxtәlif hissәlәrinin tәbii şәraiti barәdә materialların toplanması nә vaxta tәsadüf edir?

•

XX әsr
XV әsr
XV әsr
XVII әsr
XVIII әsr

660 L.S.Berq landşaftları hansı hissәlәrә bölürdü?

•

tәkrarlanan vә ritmik
zonal vә azonal
tәbii vә mәdәni
sadә vә mürrәkәb
introzonal vә üfüqi

661 Tәbii landşaft elementlәrinin qorunması mәqsәdi ilә yaradılmış Azәrbaycanın Qırmızı kitabı neçәnci ildә çap
olunmuşdur?

•

1927ci ildә
1970ci ildә
1955ci ildә
1942ci ildә
1989ci ildә

662 Antropogen tәsirlәrin coğrafi tәbәqәyә aid olmayan hissәlәri hansılardır?

•

kosmosa uçuş
tәyyarә uçuşları
neft quyularının qazılması
okean dibi relyefinin tәdqiqi
Marian çökәkliyinin tәdqiqi

663 İlk landşaft xәritәsini yaradan alimlәr:

•

P.Semyonov, A.Humbolt
B.Ploınov, R.Abolin
S.Kalensnik, L.Ramnski
V.Dokuçayev, L.S.Berq
A.İsaçenko, Q.Visoskiy

664 Landşaftşünaslıq elminin differensiasiyası ilә әlaqәdar olaraq inkişafı hansı dövr hesab edilir?

•

XVIII әsrin sonu
XIX әsrin әvvәli
XX әsrin әvvәli
XIX әsrin II yarısı
XVIII әsr

665 Qoruqların vәzifәlәrinә daxil dеyil:

•

әrazisindәki zәnginliklәrin qorunub ilkin tәbiәt halında saxlanılması
hazırlanan tәbiәt salnamәsinin dövri olaraq işlәnib tәzәlәnmәsi
tәbiәt salnamәsinin işlәnib hazırlanması
xüsusi qorunan әrazilәrin sahәlәrinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
tәrkibinә daxil olan komponеntlәrin qismәn öyrәnilmәsi

666 Qobu vә yarğan yamaclarında inkişaf edәn çöl komplekslәri hansı landşaft vahidinә aid edilir ?
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•

mikrelyef
tәk
mәrz
fasiya
mezorelyef

667 Xüsusi qorunan әrazilәr aşağıda göstәrilәn mәqsәdlәrdәn hansı üçün istifadә olunur?

•

tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә
sәnayе sahәlәrinin inkişafı
kәnd tәsәrrüfatı
tәlimtәrbiyә, mühafizә
yaşıllaşdırma

668 Xüsusi qorunan әrazilәr hansı әhәmiyyәtә malik tәbiәt komplеkslәrindәn ibarәtdir?

•

еkoloji, mәnәvi, fizioloji
еkoloji, еlmi, еstеtik, mәdәni
еlmi, еstеtik, tеxnoloji
еlmitеxniki
еstеtik, sağlamlıq, iqtisadi

669 Xüsusi qorunan әrazilәrin mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

hamısı doğrudur
tәlimtәrbiyә
еlmitәdqiqat
tәbiәti mühafizә
әtraf mühitin monitorinqi

670 Xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinin növlәrinә daxil dеyil?

•

hamısı daxildir
Milli parklar
Dövlәt Tәbiәt yasaqlıqları
Dövlәt Tәbiәt qoruqları
Biosfеr qoruqları

671 Qoruqların әsas vәzifәsi nәdir?

•

әrazidәki zәnginliklәri qoruyub, ilkin tәbii halında saxlamaq
tәsәrrüfat işlәrinin aparılması
ovçuluq tәsәrrüfatının inkişafı
antropogеn landşaft yaratmaq
әrazidәki еkosistеmin dәyişdirilmәsi

672 Xüsusi mühafizә olunan әrazilәrin tәşkili vә istifadәsi bu prinsiplәrdәn birinә әsaslanır?

•

hamısı
Bеynәlxalq әmәkdaşlıq
әtraf mühitin monitorinqi
tәbiәti mühafizә
sağlamlaşdırma

673 Mikrokomplekslәrin vә mürәkkәb mezokomplekslәrin birlәşmәsindәn yaranan sahәlәr necә adlanır?

•

mәrz
dağlıq sistemlәri
fasiya
şoranlıqlar
bataqlıq

674 Coğrafi tәbәqәnin dörd sferadan tәşkil olunduğunu göstәrәn ilk alim kim olmuşdur?

•

P.İ.Brounov
V.V.Dokuçayev
R.İ.Abolin
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İ.M.Zabelin
A.A.Qriqoryev

675 Coğrafi tәbәqәnin qalınlığı hidrosferdә nә qәdәr götürülür?

•

30 – 35 km
4 – 5 km
11 km
20 km
12 – 14 km

676 Coğrafi tәbәqәnin yuxarı sәrhәddi atmosferin hansı tәbәqәsindәn götürülür?

•

termosferdәn
tropopauzadan
stratosferdәn
mezosferdәn
trosferin aşağı hissәsindә

677 Canlı vә cansız maddәlәrin qarşılıqlı tәsiri zamanı yaranan sistemlәr hansılardır?

•

geosistemlәr
sadә coğrafi sistemlәr
mürәkkәb sistemlәr
struktur sistemlәr
akval sistemlәr

678 Coğrafi tәbәqәnin qalınlığı litosferdә nә qәdәr götürülür.?

•

1012 km
2025 km
1718 km
45 km
3032 km

679 Ekosistem terminini ilk dәfә elmә gәtirәn alim kimdir?

•

Ç.Darvin
V.Dokuçayev
A.Tensli
C.Xarper
İ.Gerasimov

680 Hansı fikir düzdür?

•

heç biri düzgün deyil
coğrafi tәbәqәnin qalınlığı bir neçә metrdir
landşaft sferası tәbәqәlәrin bütün hissәlәrini әhatә edir
landşaf sferasının qalınlığı bir neçә 100 mlә ölçülür
coğrafi tәbәqә ilә landşft sferası terminlәri eyni mәna verir

681 Hansı coğrafi sfera bütünlüklә coğrafı tәbәqәyә daxil olur?

•

hidrosfer
atmosfer
litosfer
mezosper
ekzosfer

682 Yerin coğrafi tәbәqәsinin inkişafında hansı enerji mәnbәlәri iştirak edir?

•

daxili vә xarici enerji
Günәşin şüa enerjisi
nüvә enerjisi
qabarma vә çәkilmә
radioaktiv elementlәrinin enerjisi
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683 Sadә cografi sistemlәr necә yaranır ?

•

atmosferdә müşahidә edilәn qazlardan
meşә komplekslәrindәki komponentlәrin vәhdәtindәn
canlı vә cansız maddәlәrin qarşılıqlı tәsirindәn
yalnız okeanlarda olan canlıların cәmindәn
stratosferdәki ozon tәbәqәsinin mövcudluğundan

684 P.İ. Brounovun ilk dәfә tәbәqәlәr haqqında söylәdiyi fikir hansı olmuşdur ?

•

cografi tәbәqә dörd sferadan tәşkil olunmuşdur
hidrosfer bütün tәbәqәlәrlә әlaqәdәdir
atmosfer tәbәqәsinin konkret sәrhәddi yoxdur]
litosferdә radioaktiv elementlәrin enerjisi çoxddur
biosfer populyasiyalardan tәşkil olunmuşdur

685 Fasiya nәdir ?

•

әrazinin özünәmәxsus eynicinsli sahәsidir
cografi tәbәqәnin yuxarı sәrhәddidir
mikrokomplekslәrin birlәşmәsindәn yaranan sahәlәr
mürәkkәb mezokompleklәrin birlәşmәsidir
ekoloji rejimlә şәciyyәlәnmәyәn kompleksdir

686 Torpaq, bitki örtüyü vә canlı orqanizmlәr Yer kürәsindә yerlәşmәsinә görә hansı әlamәtlәrә malikdir ?

•

zonal
şaquli
üfiqi
azonal
intrazonal

687 Hәyatın әmәlә gәldiyi әn nazik tәbәqә hansıdır ?

•

hava sәthi
su sәthi
coğrafi tәbәqә
tәbii әrazi komplekslәri
quru sәthi

688 Coğrafi mühitә ekvivalent qötürülәn termin hansıdır?

•

landşaft sferası
coğrafi uzunluq.
coğrafi tәbәqә
coğrafi enlik
landşaft tipi

689 Landşaft tiplәrinin formalaşmasında әsas rol oynayan amillәr hansılardır?

•

düzәnlik әrazilәr
torpaq
dağlıq әrazilәr
iqlim
relyef vә iqlim

690 Landşaft sferası nәdir?

•

yalnız okeanlarda olan kompleks
quruda vә okeanda müşahidә olunan komplekslәr
litosfer vә atmosferdә olan komplekslәr
biosferdә müşahidә edilәn kompleks
atmosferdә müşahidә edilәn komplekslәr

691 Coğrafi mühit anlayışın ilk dәfә elmә kim gәtirmişdir ?
1866ci ildә S.V.Kalesnik
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•

1880ci ildә R.K.Markov
1920ci ildә D.L.Armand
1856cı ildә F.N.Milkov
1860cı ildә E.Reklyu

692 Yer kürәsindә zonal әlamәtlәrә malik vә ekvatordan qütblәrә doğru dәyişәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

dәnizlәr vә sәhralar, çöllәr
dağlıq әrazilәr,çaylar, göllәr
torpaq, bitki örtüyü,canlı orqanizmlәr
bitki örtüyü,yarğanlar, qobular
meşәlәr, düzәnliklәr, göllәr
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