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IV BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİIV BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
• Dünyanın resursları: təbiəti, paylanması və limitləri.

• Qlobal ərzaq problemi: onun təbiəti və miqyası, 
həlli yolundakı çətinliklər.

• Strateji minerallar: paylanması və təklifi.

• Enerji böhranı: səbəblər, nəticələr və alternativ 
enerji mənbələri.

• Ekoloji deqredasiyanın təbiəti və səbəbləri.





İQTİQTİİSADSADİİ S SİİSTEMSTEM: : 
SSEKTORALEKTORAL PERSPEKT PERSPEKTİVİV

• Birinci: kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, meşə 
təsərrüfatı, dağ-mədən sənayesi.

• İkinci: Emal sənayesi, İnşaat və Kommunal 
Xidmətlər.

• Üçüncü: Nəqliyyat, Ticarət, Biznes xidmətləri, 
İstehlakçı xidmətləri, İctimai xidmətlər.

• Dördüncü  Bölüşdürmə kanalı (ticarət, nəqliyyat) 
istisna olmaqla Üçüncünün bütün elementləri.



Xidmətlər 
sektorunda
məşğulluğun
əsas 
istiqamətləri



İQTİQTİİSADSADİİ S SİİSTEMSTEM: : 
STRUKTUR PERSPEKTSTRUKTUR PERSPEKTİVİV

Birinci

fəaliyyətlər:

Kənd təsərrüfatı

Dağ-mədən sənayesi

Meşə təsərrüfatı

Balıqçılıq

 İkinci
 fəaliyyətlər:
 Emal sənayesi
 İnşaat
 Kommunal 
 xidmətlər

Üçüncü
fəaliyyətlər:
Ticarət
Nəqliyyat

İstehlakçı xidmətləri

İstehsalçı xidmətləri
İctimai xidmətlər

Kapital 
ehtiyatı

EE
VV

TT
ƏƏ
SS
ƏƏ
RR
RR
ÜÜ
FF
AA
TT
LL
AA
RR
IIBütün sektorların 

tələbi

Sektor qrupları arasında əməliyyatları göstərir



İQTİQTİİSADSADİİ S SİİSTEMSTEM: : STRUKTUR STRUKTUR 
PERSPEKTPERSPEKTİV (Mövzular üzrə)İV (Mövzular üzrə)

Birinci

fəaliyyətlər:

Kənd təsərrüfatı

Dağ-mədən sənayesi

Meşə təsərrüfatı

Balıqçılıq

 İkinci
 fəaliyyətlər:
 Emal sənayesi
 İnşaat
 Kommunal 
 xidmətlər

Üçüncü
fəaliyyətlər:
Ticarət
Nəqliyyat

İstehlakçı xidmətləri

İstehsalçı xidmətləri
İctimai xidmətlər

Kapital 
ehtiyatı

EE
VV

TT
ƏƏ
SS
ƏƏ
RR
RR
ÜÜ
FF
AA
TT
LL
AA
RR
II

Bütün sektorların 
tələbi

Sektor qrupları arasında əməliyyatları göstərir
Möv.Möv. 5 5

Möv.Möv. 8, 9 8, 9
Möv.Möv. 7 7

Möv.Möv. 4,6 4,6

Möv.Möv. 10 10:Şəhərlər:Şəhərlər Möv.Möv. 12-14: 12-14:TicarətTicarət Möv.Möv. 11 11



FUNDAMENTAL MƏSƏLƏLƏR, FUNDAMENTAL MƏSƏLƏLƏR, 
RESURSLAR VƏ ƏHALIRESURSLAR VƏ ƏHALI

• Maltusun xəbərdarlığı – Katrina & neft.

• Resurslarla bağlı optimist fikirdə olanlar və pessimist fikirdə olanlar. 

• Davamlı inkişaf və əhalinin həddindən çox artımının inkişafa yanaşması:

– Sadəcə elit təbəqəyə deyil, bütün hər kəsə fayda verəcək inkişaf modelləri.

– Xüsusi texnologiyaların köməyi sayəsində “yükgötürmə qabiliyyəti”.

 

• Qərbin mövcud enerji və material tutumlu istehsal sistemlərinə alternativlər:

– (1) günəşə əsaslanan təbii (organic) kənd təsərrüfatı, 

– (2) bərpa olunan enerji mənbələri, 

– (3) yerli xammaldan və əmək tutumlu texnologiyalardan asılılıq,

– (4) yerli özünütəminetmənin payını artırmaq və nəqliyyat fəaliyyətlərini 
azaltmaq məqsədilə istehsalın desentralizasiyası.



RESURS NÖVLƏRRESURS NÖVLƏRİİ VƏ ONLARIN L VƏ ONLARIN LİİMMİİTLƏRTLƏRİİ

İstiİstismarsmar
xərcixərci??

BBütün ütün 
ehtiyatlarehtiyatlar

“Təbii ehtiyatlar yalnız təbiətin tarixi-spesifik texniki və mədəni 
qiymətləndirməsi anlamında bir məna kəsb edirlər...” səh. 99

Xüsusi bir zaman 
dövrü üçün

BBərpa olunan ərpa olunan 
rresurslaresurslara qarşı a qarşı 
bbərpa olunmayanərpa olunmayanlarlar
Bərpa olunan Bərpa olunan 
eehtiyatlar htiyatlar ((torpaqtorpaq))  
bərpa olunan bərpa olunan 
axınlara axınlara 
(su) qarşı(su) qarşı 
Maksimum
davamlı məhsul 
yığımı
Ortaqların Ortaqların 
faciəsifaciəsi



Keniya otlaqları bu çobanların mal-qara otarması səbəbindən təhlükədədir. Artan mal-
qara otarılması səbəbindən dünyadakı otlaqların 60%-dən çoxu, Afrika, Asiya və Orta 
Şərqdəki otlaqların isə ən azı 80%-i orta səviyyəli və ya ciddi çolləşməyə məruz 
qalmışdır. Afrikada vaxtilə məhsuldar olan torpaqların təxminən 65 milyon hektarı son 50 
ildə çölə çevrilmişdir.



ƏRZAQ VƏ ƏHALƏRZAQ VƏ ƏHALİİ

Dünya taxıl istehsalı, 
1960-2007. Məcmu 
istehsalının sürətlə 
artmasına baxmayaraq, 
adambaşına düşən 
taxılın həcmi əsasən 
sabit qalmışdır.



ƏRZAQ VƏ ƏHALƏRZAQ VƏ ƏHALİİ

Qlobal ərzaq istehsalı əhalinin sayına uyğun şəkildədir. Afrika üzrə əsas 
qida təklifi problemləri; digər regionlarda isə ədalət problemi. Ərzaq 
təklifində bölüşdürmə və keyfiyyət. Şişmanlıq.



İNKİNKİİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ ŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ 
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSƏRZAQ TƏHLÜKƏSİİZLZLİİYYİİ PROBLEMLƏR PROBLEMLƏRİİ



ƏRZAQ RESURSƏRZAQ RESURSUU  İİLƏ BAĞLI PROBLEMLƏRLƏ BAĞLI PROBLEMLƏR

• Urbanizasiya və ərzaq təklifi modelləri.
 
• Yoxsulluq – Afrika və digər zəif inkişaf etmiş ölkələrdə. 

Yetərsiz qidalanma və xroniki yetərsiz qidalanma.

• Əhali artımı və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri – nəqliyyat, 
marketinq və saxlanılma problemləri, istehsal olunmuş və 
ehtiyac duyulan taxıl həcmi arasındaki uyğunsuzluq.

• Vətəndaş qarşıdurması və müharibə.
 
• Ekoloji tənəzzül – çölləşmə və meşəsizləşmə.

• Dövlət siyasəti və borc.



İndoneziya kimi üçüncü 
dünya ölkələrinin 
fermerləri yüksək düyü 
yığımından asılıdır. 
Baxmayaraq ki,  düyü və 
digər taxıllar enerji və bəzi 
proteynləri təmin edir, 
ancaq əhali sağlamlıq 
üçün bununla yanaşı 
meyvə, fındıq, tərəvəz, 
süd məhsulları, balıq və ət 
də istehlak etməlidir.



DÜNYADA ÇÖLLƏŞMƏ – ÇOXLU SƏBƏBLƏR -? 
QLOBAL İSTİLƏŞMƏNİN ROLU?



Çad üçün su. Su insan 
həyatının davamlılığı 
baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Dünya 
əhalisinin 50%-i adekvat, 
təmiz sudan məhrumdur. 
Çadda kəndlilər birgə inşa 
etdikləri yeni su sistemindən 
suyun gəlməsi səbəbindən 
sevinclidirlər. Bu sistem BMT 
İnkişaf Proqramı və ABŞ 
hökuməti tərəfindən 
maliyyələşdirilən çölləşmə 
əleyhinə layihənin tərkib 
hissədir. Dünyanın bir çox 
yerində kəskin su qıtlığı 
bahalı, texniki baxımdan çətin 
və siyasi baxımdan həssas 
həll yolları tələb edir. Su 
çatışmazlığı Qərbi və Şərqi 
Afrikanın bir çox ölkəsinin 
yoxsullaşmasına xidmət edir. 
Çünkü bir tərəfdən əhali 
sürətlə artır, digər tərəfdən də 
su çatışmazlığı qida istehsalı 
imkanlarını məhdudlaşdırır.























ƏRZAQ ƏRZAQ İİSTEHSALININ ARTIMISTEHSALININ ARTIMI
• Əkin sahələrinin genişlənməsi. 

– Nəzəri olaraq, təxminən 2X mövcud sahə, lakin əsas 
ekoloji problemlər (çölləşmə, meşələrin qırılması, iqlim 
dəyişiklikləri).

 

• Mövcud əkin sahəsinin məhsuldarlığının artırılması.
– Yaşıl inqilab; ədalətsiz model.

• Digər faktorlar: aquakültür, yüksək proteinli taxılların inkişaf 
etdirilməsi, müəyyən qida vasitələrindən daha səmərəli 
istifadə.
– Genetikası dəyişdirilmiş toxumlarla bağlı narahatlıqlar.

– Necə daha davamlı kənd təsərrüfatı təsis etmək olar?



YAŞIL YAŞIL İİNQNQİİLABDAN FAYDALANAN ÖLKƏLƏRLABDAN FAYDALANAN ÖLKƏLƏR



SÜNSÜNİİ GÜBRƏLƏRDƏN  GÜBRƏLƏRDƏN İİSTSTİİFADƏFADƏ



OKEAN RESURSLARINA TƏZYIQ VƏ OKEAN RESURSLARINA TƏZYIQ VƏ 
AQUAKÜLTÜRAQUAKÜLTÜR

Ortaqların faciəsi

Təbii tsikllər

Quruda çirklənmə

Təbii fəlakətlər (Katrina
və Meksika körfəzi neft 
faciəsi)

Aquakültürun yan 
təsirləri

Kompleks tənzimləyici 
məsələlər

Qlobal balıq ovu, 1950–2008.





BƏRPA OLUNMAYAN TƏBİİ RESURSLARBƏRPA OLUNMAYAN TƏBİİ RESURSLAR

• Qeyri-metal elementlərin geniş yayılması (məs. qum və çınqıl, azot, 
kaliy, fosrof, kükürd və s.) 

• Metal mineralların dünyada qeyri-bərabər paylanması.

• ABŞ, Kanada, Avstraliya, Cənubi Afrika və Rusiyada strateji 
mineralların müxtəlifliyi 

• ABŞ-ın idxaldan asılılığının yüksəlməsi 

• Mineral təklifinin alternativləri: okeanlar, təkmilləşdirilmiş dağ-mədən 
texnologiyalar, təkrar emal.

• “Transmaterializasiya” – təbii materialların yüksək texnologiyaların 
məhsulu olan materiallarla əvəzlənməsi. 

• Ekoloji təsirlər– aşağı keyfiyyətli filizlərdən istifadə 



STRATEJSTRATEJİİ MATER MATERİİALLARIN ALLARIN İİSTEHSALISTEHSALI



ABŞ-da ABŞ-da METALLARIN METALLARIN İİSTEHLAKINDA DƏYSTEHLAKINDA DƏYİİŞMŞMƏƏ



ABŞ-ABŞ-ının ENERJ ENERJİİ  İİSTEHLAKISTEHLAKI

Dünya enerji istehlakının 25%-i dünya əhalisnin 5%-ni təşkil edən ABŞ əhalisinin payına 
düşür. 



ABŞ ENERJİ MƏNBƏLƏRİ VƏ SON İSTİFADƏSİABŞ ENERJİ MƏNBƏLƏRİ VƏ SON İSTİFADƏSİ



ABŞ-ın NEFT İSTEHSALI, ABŞ-ın NEFT İSTEHSALI, 
İSTEHLAKI VƏ İDXALIİSTEHLAKI VƏ İDXALI



Dünyanın Dünyanın 
aadambaşına düşəndambaşına düşən

eenerji istehlakınerji istehlakı



DDÜNYA ƏHALİSİ, ADAMBAŞINA DÜŞƏN ENERJİ ÜNYA ƏHALİSİ, ADAMBAŞINA DÜŞƏN ENERJİ 
İSTEHLAKI, 2007-Cİ İL GÖSTƏRICILƏRI (%)İSTEHLAKI, 2007-Cİ İL GÖSTƏRICILƏRI (%)



QLOBAL NEFT REZERVLƏRİQLOBAL NEFT REZERVLƏRİ
AlyaskaAlyaska??



Fars Körfəzi (və Fars Körfəzi (və 
ya Ərəblərə görə ya Ərəblərə görə 
Ərəb Körfəzi).Ərəb Körfəzi). 
Dünyanın ən böyük 
neft rezervlərinin 
qəlbində yerləşir. 
Qlobal 
iqtisadiyyatın 
yanacağı olan ən 
böyük neft 
okeanıdır.



Neft rezervləri və Neft rezervləri və 
iistehsalı stehsalı 



Neft və digər mayelərNeft və digər mayelər



Mənbə: ABŞ enerji adminstrasiyası, Tight Oil = Şist Nefti

ABŞ-ın neft və digər maye yanacaq təchizatının mənbələri, ABŞ-ın neft və digər maye yanacaq təchizatının mənbələri, 
1970-2040 (milyon barrel 1970-2040 (milyon barrel / h/ hər gün)ər gün)



ABŞ-ABŞ-ının NEFT  NEFT İİSTEHSALI VƏSTEHSALI VƏ İ İSTEHLAKISTEHLAKI

Xarici asılılığın artması

OPEK-in yüksəlişi

Enerji tələb və təklifində
qlobal balansın pozulması

Daxili istehsalı artırmaq üçün 
edilən təzyiqlər – Alyaska, Ofşor

Gələcək tələb və təkliflər:
Qlobal istehsalın ən pik nöqtəsi 
nə zaman baş verəcək və bunun 
alternativi nə olacaq?



Britaniyanın Şimal Dənizi 
qaz sahəsində Shell/Esso 
istehsal platforması. 
1970-ci illər və 1980-cı illərin 
əvvəllərində neftin qiymətinin 
dramatik şəkildə yüksəlməsi 
Britaniyanın neft axtarışlarını 
stimullaşdırdı. Britaniyanın 
Şimal Dənizində neft və qaz 
investisiyaları ölkəni yaxın 
gələcək üçün təmin edə bilər. 
Bununla belə, 2009-da BP-nin 
neft platformasının Meksika 
Körfəzində böyük partlayışı və 
neft dağılmaları dənizdə 
neftçıxarmanın təhlükəsizliyi 
məsələlərini də 
aktuallaşdırmışdır. 



XAM NEFT REZERVLƏRXAM NEFT REZERVLƏRİİ, , İİSTEHSALSTEHSALII VƏ T VƏ TİİCARƏTCARƏTİİ



ƏSAS REGƏSAS REGİİONLAR ÜZRƏ XAM NEFT ONLAR ÜZRƏ XAM NEFT 
İİSTEHSALI VƏ STEHSALI VƏ İİSTEHLAKISTEHLAKI, 2008, 2008



Təbii qaz Təbii qaz 
rezervlərirezervləri

və istehsalıvə istehsalı



TƏBTƏBİİİİ QAZ ÜZRƏ DÜNYA T QAZ ÜZRƏ DÜNYA TİİCARƏTCARƏTİİ



Kömür istehsalı və Kömür istehsalı və 
rezervlərirezervləri



ŞİMALİ AMERİKADA ŞİMALİ AMERİKADA ƏSAS DƏMƏSAS DƏMİİR R İİSTEHSALI VƏ STEHSALI VƏ 
KÖMÜR YATAQLARIKÖMÜR YATAQLARI



ASİTASİT  YAĞIŞININ YARANMASIYAĞIŞININ YARANMASI  



ENERJENERJİİ NÖVLƏR NÖVLƏRİİ –  – POST- POST- UCUZ UCUZ 
MƏDƏN YMƏDƏN YANACAANACAĞIĞI  DÖVRÜDÖVRÜ

• Konservasiya

• Atom enerjisi

• Geotermal enerji

• Hidro enerji

• Günəş enerjisi

• Külək enerjisi

• Biokütlə enerjisi



Məcmu enerji istehlakında atom enerjisinin payı (%). Ən çox  atom enerjisi istehsal edən ölkələr 
Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiyadır. Bu ölkələr yerli enerji tələbatını nisbətən daha az miqdarda 
klassik enerji mənbələri hesabına ödəyirlər. Avropada məsələn, Fransa, Almaniya, İsveç və 
Finlandiya elektrik enerjisinin 50%-dən çoxunu atom enerjisindən əldə edir.  Bu enerji növündən 
sistemlərinin qurulması çox  bahalı olduğundan inkişaf etməkdə olan ölkələr elə də faydalana 
bilmirlər.



Trojan Atom Elektrik 
Stansiyası, ABŞ.

Fransa və Yaponiya 
başda olmaqla son 20 

ildə sənayeləşmiş 
ölkələrin əksəriyyəti 

atom enerjisi istehsalını 
genişləndirmişdir.



Mənbə:  NWPCC 6th Northwest Power Plan, Chapter 2

BƏRPA OLUNAN ENERJİ NÖVLƏRİ VƏ BƏRPA OLUNAN BƏRPA OLUNAN ENERJİ NÖVLƏRİ VƏ BƏRPA OLUNAN     
RESURS RESURS PORTFEL STANDARTIPORTFEL STANDARTI (RPS) (RPS)

Resurs növlərinə uyğun olaraq Bərpa olunan Resurs Portfel Standartı üzrə proqnoz

 



ƏTRAF MÜHİTİN DEQRADASİYASIƏTRAF MÜHİTİN DEQRADASİYASI

• Çirklənmə – hava və su

• Heyvanat aləmi və ətraf mühitin qorunması

• Ekoloji bərabərlik

Azalmanın
Səbəbləri



HAVA ÇİRKLƏNMƏSİNİN İLKİN MƏNBƏLƏRİHAVA ÇİRKLƏNMƏSİNİN İLKİN MƏNBƏLƏRİ



TURŞULU YAĞIŞLARTURŞULU YAĞIŞLAR



    İSTİXANA EFFEKTİNDƏN YARANAN QAZLAR VƏ İSTİXANA EFFEKTİNDƏN YARANAN QAZLAR VƏ 
QLOBAL İSTİLƏŞMƏQLOBAL İSTİLƏŞMƏ



EKOLOJEKOLOJİİ B BƏRABƏRLİKƏRABƏRLİK  VƏ DAVAMLI İNKİŞAFVƏ DAVAMLI İNKİŞAF

• İnsan inkişafının ekoloji effektləri. 

• Davamlı inkişafın prinsipi

– Uzunmüddətli artım və səmərəlilikdə Qərbin 
narahatlıqları və ekoloji xərclərin 
xariciləşdirilməsi. 

– Cənub yarımkürəsindən gələn tənqidlər – 
bərabərlik və daxili ekoloji xərclərin 
daxililəşdirilməsi.



Hava çirklənməsinin, 
turşulu yağışların və 
yeraltı səth sularının

problemləri

Meksika körfəzində 
2010-cu il neft sızması



Yoxsulluq problemləri,

Yalnış torpaq bölgüsü,

Kənd yerlərində imkanların 
olmaması, 

Korporativ məqsədlər üçün 
ekologiyanın korlanması,

Meşələrin qırılması, 

Suların çirkləndirilməsi,

Şəhərlərdə keyfiyyətli hava 
problemlərinin yaranması



Meşələrin  qırılması,
səhralaşma, otlaq
sahələrin həddindən 
artıq otarılması, 
torpaq erroziyası və 
vəhşi təbiətin yox 
olması  problemləri



Su təchizatı 
problemləri 

Otlaq
sahələrin 
həddindən 
artıq otarılması 

Suvarmadan 
yaranan
şoranlaşma



Dənizin çirklənməsi

Turşulu yağışlar

Çirklənmiş çaylar















XÜLASƏXÜLASƏ
• Resurs problemləri aşağıdakı yollarla həll 

oluna bilər: 
–  (1) ictimai hədəflərin dəyişilməsi
– (2) istehlakın strukturunun dəyişilməsi 
– (3) texnologiyanın dəyişilməsi 
– (4) əhalinin sayının dəyişilməsi 

• “Ərzaq böhranı”na sosial olaraq yanaşmaq.

• Bərpa olunmayan resurslar – artan yönümlü 
həyat tərzindən balans yönümlü həyat tərzinə 
keçid.



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• asit yağışı (acid rain)

 

• aquakültür (aquaculture)

• tarazlıq yönümlü həyat tərzi (balance-oriented 
lifestyle)

• biokütlə (Biomass)

• daşıma qabiliyyəti (carrying capacity)

• kloroflorokarbonlar (chlorofluorcarbons - CFCs) 

• xroniki yetərsiz qidalanma (chronic malnutrition) 

• konservasiya (conservation) 

• meşəsizləşdirmə (deforestation)

• çölləşmə (desertification) 

• axıcı resurslar (flow resources) 

• mineral yanacaqlar (fossil fuels)

• geothermal enerji (geothermal energy) 

• qlobal istiləşmə (global warming)

• Yaşıl İnqilab (Green Revolution) 

• istixana efefkti (greenhouse effect)

• artım yönümlü həyat tərzi (growth-oriented lifestyle)

• iqtisadi artımın limitləri (limits to growth) 

• marikültür (mariculture) 

• maksimum davamlı məhsuldarlıq (maximum  
   sustainable yield) 

• minerallar (minerals)

• qeyri-nöqtəvi mənbələr (nonpoint sources)

• bərpa olunmayan resurslar (nonrenewable resources)

• nüvə enerjisi (nuclear energy)



• nüvə parçalanması (nuclear fission) 

• nüvə birləşməsi (nuclear fusion) 

• Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (Organization of 
the Petroleum Exporting Countries - OPEC)

• əhali çoxluğu (overpopulation)

• ozon qatı (ozone layer)

• passif günəş enerjisi (passive solar

• energy)

• nöqtəvi mənbələr (point sources) 

• proqnozlaşdırılan ehtiyatlar (projected reserves)

• təkrar emal (recycling)

• bərpa olunan təbii resurslar (renewable natural 
resources)

• bərpa olunan resurslar (renewable resources)

• ehtiyat (reserve) 

• strateji minerallar (strategic minerals)
 
• davamlı inkişaf (sustainable development)
 
•ortaqların faciəsi (tragedy of the commons)

• transmaterializasiya (transmaterialization)
 
• yetərsiz qidalanma (undernutrition) 
 
• külək stansiyası (wind farm) 

• resurs (resource) 
 
• günəş enerjisi (solar energy) 
 
•ehtiyat resurslar (stock resources)



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
1. “Yükgötürmə qabiliyyəti” nə deməkdir?

2. Bərpa olunan və bərpa olunmayan resursları fərqəndirin.

3. “Üçüncü Dünya”dakı aclığın başlıca səbəbləri hansılardır?

4. Dünya ərzaq istehsalını artırmanın üç yolunu hansılardır?

5. Yaşıl İnqilab nədir? Bu əsasn haralarda baş vermişdir?

6. Dünya bazarında neftin başlıca axınlarını təsvir edin.

7. Dünyada kömürün başlıca rezervləri hansı ərazilərdə yerləşir?

8. Klassik enerji mənbələrinə alternativ enerji mənbələri hansılardır?

9. Yüksək enerji istehlakının yaratdığı bəzi ekoloji nəticələr hanıslardır? Konkret göstərin.

10. Davamlı inkişaf nədir?
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