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IX BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİIX BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
• Tarixi perspektivdə müasir nəqliyyat sistemlərinin yerini 

müəyyən etmək;

• Xərc-məkan və zaman-məkan yaxınlaşması və ya 
sıxışdırmasının mahiyyətini açıqlamaq;

• Nəqliyyat və iqtisadi inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqəni 
təqdim etmək;

• Nəqliyyat siyasətinin mühüm rolunu izah etmək;

• Kommunikasiya innovasiyaları və onlayn kompüter 
şəbəkələrini açıqlamaq;

• İnternetin sosial və iqtisadi təsirlərini açıqlamaq;





Tarixi perspektivdə nəqliyyTarixi perspektivdə nəqliyyaat şəbəkələrit şəbəkələri
• Kapitalizmin nəqliyyat texnologiyalarının inkişafını qaçılmaz 

etməsi;

• Nəqliyyatın inkişafı əmək bölgüsünü – ixtisaslaşma və ticarəti 
yaradır;

• Bu məhsuldarlığı yüksəldir və sərvəti artırır – lakin bunun da 
bölüşdürülməsi məsələləri var;

• Dəyişmə: Dəmiryolu və yollardan gəmilərə, təyyarələrə və boru 
xətlərinə;

• Nəqliyyat innovasiyaları və onların inkişaf etməkdə olan 
dünyaya təsirləri.



Nəqliyyatın inkişafının məkan təsiri – Nəqliyyatın inkişafının məkan təsiri – xxərc-ərc-
məsafə və zaman-məsafə yaxınlaşmasıməsafə və zaman-məsafə yaxınlaşması

1. Əlçatanlığ tələb

2. Texnoloji inkişaf

3. Nəqliyyat 
innovasiyası

4. Zaman – məsafə 
yaxınlaşması

6. Qarşılıqlı 
əlaqənin artması

5. Zaman-məsafə 
təşkilində 

dəyişikliklərə məkan 
uyğunlaşması 

(mərkəzləşmə və 
ixtisaslaşma)

Axtarış

Janelle modeli



• Belçikada 
ticarət şəhəri 
Brugesdə 
kanal. Bu 
Hanza şəhəri 
ticarət 
dövründə 
Venesiyanın 
Şimali 
Avropadakı 
tərəf müqabili 
idi. 



Avropada sürətli dəmiryoluAvropada sürətli dəmiryolu



ABŞ sürətli dəmiryolu sistemlərindən 
məhrumdur: Armtrak şəbəkəsi 



Armtrak ABŞ-da sərnişindaşımada istifadə edilən başlıca 
dəmiryolu sistemidir. Avropa və Yaponiyadakılarla 

müqayisədə aşağı sürətli və qeyri-effektivdir.  



Panama və Süveyş kanalları dünyanın dəniz nəqliyyatı 
yollarını xeyli qısaltmışdır. Sənaye inqilabının doğurduğu 

zaman-məkan yaxınlaşmasını əks etdirir.



Süveyş kanalı 1869-cu ildə Aralıq dənizi ilə Qırmızı dənizi 
birləşdirmək məqsədilə inşa edilmişdir. Avropa ilə Asiya 

arasında dəniz nəqliyatı yolunu ciddi şəkildə qısaltmışdır.



Nyu-York və San Fransisko arasında telefon danışıqlarının 
xərc-məkan yaxınlaşması, 1915-2000.



Poçt faytonu

Poçt faytonu

Poçt faytonu

Dəmiryolu

Havayolu

London və 
Edinburq 
arasında 

zaman-məkan 
yaxınlaşması



Janelle modelinə nümunələr
• Buxarlı dəmiryolu, su gəmiləri və kanal 

erası və ya at faytonları.
• Ölkədaxili avtomobil yolu sisteminin 

inkişafı.

• Karqo-konteyner intermodalının inkişafı 
(gəmi/dəmiryolu).

• Bəs xidmətlərdə?Biznes/turist xidmətlərinə 
birbaşa təsir. 

• Bəs internet? Uzunməsafəli telefon 
ödənişlərinin yox olması.



Dünyanın başlıca yolları və magistrallarıDünyanın başlıca yolları və magistralları

ABŞ, Avropa, Hindistan, Cənubi-şərqi Avstraliya və Yeni Zellandiya tamamilə 
magistral yollarla təchiz olunmuşdur. Yalnız ABŞ-ın dağlıq Qərb rayonları burada 

istisna təşkil edir.



Nəqliyyat xəclərinin ümumi xüsusiyyətləriNəqliyyat xəclərinin ümumi xüsusiyyətləri



Dünyanın başlıca konteyner limanlarının əksəriyyəti Şərqi və Cənubi-şərqi 
Asiyada və Avropada yerləşir. Nyu-York, Los-Ancels və Vankouver Şimali 
Amerikada başlıca konteyner limanlarıdır. Bəzi limanlar “hab limanlar” kimi 

fəaliyyət göstərir.



Nyu-Cersi, Port Neuark 
Maersk Layn 
Terminalda konteyner 
karqo qaldırıcı. 
Konteynerləşdirmə 
okean yükdaşımasında 
əməliyyat, menecment 
və logistikanı mühüm 
dərəcədə inkişaf 
etdirmişdir. Konteyner 
inqilabı ənənəvi 
yükdaşıma və beynəlxalq 
ticarətə ciddi təsir 
göstərdi.



Nəqliyyat tariflərinə təsir edən faktorlarNəqliyyat tariflərinə təsir edən faktorlar

1. Yük tariflərinin zonalara görə qruplaşdırılması

2. Əmtəə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənmələr
a.Xidmətin xərcindəki fərqlənmələr:

    (1) yükləmə xüsusiyyətləri

    (2) daşınma ölçüsü

    (3) Xarabolma və zədələnmə riski

b. Nəqliyyat növünə tələbatda elastiklik

3. Hərəkət xüsusiyyətlərindəki fərqlənmələr:
a.Növlər arasındakı rəqabət

b.Hərəkət sıxlığı

c. Daşıma istiqaməti



Nəqliyyat xərclərinə təsir edən faktorlarNəqliyyat xərclərinə təsir edən faktorlar

• Beynəlxalq çatdırılma rejimləri (karqo konteyner 
daşıyıcıları və limanlar);

• Yüksək-texnologiya yerləri - əsasən hava limanına 
yaxın.

• Azad ticarət zonaları.

• Qeyri-tənzimləmə və özəlləşdirmə.

• Şəbəkələrin inkişafı (xüsusilə, hava yolu nəqliyyatında 
hub&spoke). 



Delta Airlinesın hub&spoke şəbəkələri



Delta Airlinesın şəbəkəsi Atlanta və Cincinnatidə “hub”lara malikdir.



Qərb cəmiyyətlərinə belə avtomobil tıxacları xaraketerikdir. Bu nəqliyyata olan tələbin 
düzgün bölüşdürülməməsini göstərir və ekoloji baxımdan da ciddi nəticələr doğurur.



Telekommunikasiya və ITTelekommunikasiya və IT
• Kommunikasiyalar və kompyuter 

texnologiyalarının inkişafı; sistemlərin 
inteqrasiyası.

• Telefon texnologiyasının qeyri-bərabər 
məkan inkişafı – simli sistemlərin peyk 
sistemləri ilə əvəzlənməsi – simli fəzaların 
atlanması.

• Fiber-optik kabellə yerli və qlobal 
şəbəkələrə əsas qoşulmalar.





100 nəfər düşən telefon xətti



Regional və yerli şəbəkələrlə paralel qlobal fiber-optik şəbəkəRegional və yerli şəbəkələrlə paralel qlobal fiber-optik şəbəkə



Telekommunikasiyanın əhatəsinin genişlənməsiTelekommunikasiyanın əhatəsinin genişlənməsi
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Telekommunikasiyalar və coğrafiya
• Müasir texnologiya «coğrafiyanın sonu» və ya 

«məsafənin yox olması»dırmı?

• Üz-üzə işə olan ehtiyacın davamı

• Şəhər məkanlarını rəqabətli etmək üçün

   şəhərlərə təkrar investisiya qoyulur

• Lakin bəzi işlər mərkəzdən uzaqlaşdırılır

• Tele-işin yüksəlişi



İnternetin coğrafiyasıİnternetin coğrafiyası





Qlobal internet Qlobal internet yayyayılmasıılması



İnternetdə beynəxalq informasiya axınıİnternetdə beynəxalq informasiya axını



İnternetin coğrafiyasıİnternetin coğrafiyası
• İnternetin sosial təsirləri

• Çinin internet senzurası

• E-ticarət – Business to Business, e-sahibkarlıq, distant-
təhsil

• E-dövlət

• E-biznes – tele iş

• E-səhiyyə / sağlamlıq



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• Xərc-məkan yaxınlaşması (cost-space convergence)
• Əks-tənzimləmə (deregulation)
• Məsafənin aradan qaldırılması (distance decay)
• Distant təhsil (distance learning)
• E-ticarət (e-commerce)
• Elektron məlumat mübadiləsi (electronic data interchange)
• Hab (hub-and-spoke networks)
• Internet (internet)
• Məkansal qarşılıqlı əlaqə (spatial interaction)
• Teleiş mərkəzləri (telework centers)
• Teleiş (teleworking)
• Terminal xərcləri (terminal costs)
• Zaman-məkan yaxınlaşması (time-space compression
• or convergence)
• Nəqliyyat xərcləri (transport costs)
• ISDN (Integrated Services Digital Network)



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
• 1. Kapitalizmdə nəqaliyyat sürətini artıran faktorlar 

hansılar olmuşdur?
• 2. Terminal və xətt aralığı xərcləri nədir?
• 3. Nəqliyyat xərclərinin yerləşmə nəzəriyyəsində yeri 

nədir? 4. Zaman-məkan yaxınlaşması nədir?
• 5. Əks-tənzimləmə hava yolları şəbəkəsinin strukturuna 

necə təsir göstərmişdir?
• 6. Telefonların qlobal bölgüsü kolonializmə necə işıq 

tutur?
• 7. Qlobal telekomunikasiyalarda fiberoptikanın rolu nədir?
• 8. İnternetə çıxışı müəyyən edən faktorlar hansılardır? 
• 9. E-ticarət nədir? E-hökumət nədir? 
• 10. Elektron məlumat mübadiləsi nədir?
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