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Парк,               антропогенный фактор, биоразнообразие, пожары  

Keywords: Flora of Hirkan, Hirkan National Park, anthropogenic factors, biodiversity, 

fires 

Xülasə: İnsanın təbiətə göstərdiyi təsir və onun mənfi nəticələri bəşəriyyətin qarşısında 

biosferin sərvətlərinin qorunub saxlanması və ondan səmərəli istifadə olunması üzrə elmi 

cəhətdən əsaslanmış tədbirlərin həyata keçirməsi vacibliyini irəli sürür.Bu səbəbdən 

yaradılmış qoruqlar, yasaqlıqlar və milli parklar bioloji müxtəlifiyin qorunmasında mühüm 

rol oynayır. Hirkan florasının qorunması üçün yaradılmış Hirkan Milli Parkı zəngin flora və 

faunamüxtəlifliyinə malikdir. Ərazinin sonuncu buzlaşmaya məruz qalmaması burada 

endemik və üçüncü dövrə mənsub olan relikt mənşəli bitki elementləri ilə zəngin olması ilə 

nəticələnmişdir. Tədqiqat işində antropegen amillərin (yanğınların, qanunsuz kəsimlərin, 

otlaq sahələrinin genişləndirilməsi) Hirkan florasına təsiri araşdırılmış, bu proseslərin təsiri 

nəticəsində meydana gələn (su dövranının pozulması, daşqınlar, eroziya, tozlutufanlar, quru 

küləklərin dağıdıcı təsiri, səhralaşma) problemlərin həlli yolları işlənib hazırlanmışdır. 

Giriş: Hirkan tipli meşələr Xəzər dənizinin cənub və cənub - qərb sahilləri boyu Talış 

dağlarından başlayıb, Şimali İran ərazisindən keçərək Türkmənistan Respublikasında 

Kopetdağ ərazisinə qədər olan hissələrdə yayılmışdır. Ümumi uzunluğu 700 km olan bu 

meşələrin 110 km
2
 –i Azərbaycan Respublikasının ərazisinə aiddir. Hirkan tipli meşələrin 

ümumi ərazisi 3 milyon hektardır. Talış ərazisinin payına ümumi ərazinin 5%-i, yəni 149 min 

hektarı daxildir. Aşağı düzən meşələr daxil olmaqla bütün ərazi dəniz səviyyəsindən 1600- 

1700 m yüksəklikdə yerləşir[1]. 

Qoruqlar, yasaqlıqlar və milli parklar bioloji müxtəlifiyin qorunmasında mühüm rol 

oynayır ki, elə bu səbəbdən Hirkan florasının qorunması üçün Hirkan Milli Parkı 

yaradılmışdır. Hirkan Milli Parkı Qafqazın cənub, Azərbaycanın isə cənub şərq hissəsində 

Lənkəran-Astara admistrativ rayonlarının ərazisində yerləşir. Milli Parkın coğrafi 

koordinatları: 38
0
25`- 48

0
 47`şərq uzunluğudur. Hirkan Milli Parkının yerləşdiyi ərazi 

iqliminə görə rütübətli subtropik xüsusiyyətə malikdir. Bu ərazilər sonuncu buzlaşmaya 

məruz qalmamışdır. Məhz bu səbəbdən ərazi endemik və üçüncü dövrə mənsub olan çoxlu 

relikt mənşəli bitki örtüyünə malik elementlərlə zəngindir. Milli Parkın relyefinin, iqlim 

amillərinin və bitki örtüyünün dəyişməsi Hirkan meşə tipinə və rütubətli subtropik zonaya xas 

olan torpaq tiplərinin formalaşmasına səbəb olmuşdur[2]. Düzən meşələrdən yuxarı qalxdıqca 

sarı qleyli-bataqlıqlı torpaqları sarı dağ meşə və qonur dağ meşə torpaqlar əvəz edir.Meşədə 

üstünlük təşkil edən növlər meşənin edifikatorları və ya dominantlarıdır. Dominant növlər 

meşənin dəyişməsində, biokütlənin, torpaqda üzvi maddələrin toplanmasında böyük rol 

oynayırlar. Bəzən hər hansı bir səbəbdən, müəyyən vaxt ərzində üstünlüyü itirsələr belə 

yaranmış münbit şəraitdə onlar yenidən dominantlıq əldə edirlər. Antropogen təsirlərin 

nəticəsində suksesiyaya uğramış palıdlıq tədricən daha tez böyüyən vələs kolları ilə əvəz 

mailto:aydan_rasulova@list.ru
mailto:aydan_rasulova@list.ru
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olunmuşdur. Antropogen təsirin qarşısı alındıqdan sonra müəyyən vaxta (50-100 ilə) yenidən 

palıdlıq bərpa olunmuşdur.Şabalıdyarpaq palıd, fıstıq və vələs meşələri altında rütubətli 

şəraitdə qonur dağ – meşə torpaqlarının podzollaşmış yarımtipi inkişaf etmişdir. Bu torpaqlar 

yamacların mailiyindən asılı olaraq müxtəlif qalınlıqda olur. 

Müzakirələr : Hazırda Yer üzərində insan fəaliyyətinin təsir göstərmədiyi sahəyə çətin 

rast gəlmək olar. İnsanın təbiətə göstərdiyi təsir və onun mənfi nəticələri bəşəriyyətin 

qarşısında biosferin sərvətlərinin qorunub saxlanması və ondan səmərəli istifadə olunması 

üzrə elmi cəhətdən əsaslanmış tədbirlərin həyata keçirməsinin vacibliyini irəli sürür.Təbiətdə 

insanın bilavasitə təsirinə misal olaraq geniş ərazilərdə meşələrin yox edilməsi, ovluq 

heyvanların hədsiz məhv edilməsini göstərmək olar. Bu isə bir sıra növlərin kəskin 

azalmasına, bir çox hallarda isə tamamilə sıradan çıxmasına səbəb olur. Vasitəli antropogen 

amillər iqlim, landşaft,atmosferin fiziki vəziyyəti və kimyəvi tərkibi, hidrosfer, torpaq və s.- 

nin dəyişməsi yolu ilə baş verir. Ekoloji tarazlığın pozulması, mühitin sənaye və məişət 

tullantıları ilə çirkləndirilməsi, təkamül nəticəsində yaranmış biosenozların (orqanizm 

qruplaşmalarının) deqredasiyasına səbəb olur. İnsanların torpaqların məhsuldarlığını artıraraq 

təbii komplekslərin yerində mədəni bitkilər və ev heyvanları üçün praktiki cəhətdən yeni 

mühit, orqanizmlərin yeni qruplaşmalarını – aqrobiosenozları yaratdı. Torpaqların intensiv 

şumlanması və hədsiz mal-qara otarılması, suqoruyucu meşələrin qırılması bir sıra rayonlarda 

təbii qruplaşmaları ağır vəziyyətə salır, su və külək eroziyasını gücləndirir, çayların suyunu 

azaldır. 1914-cü ilin məlumatlarına görə Lənkəran uyezdi meşələrinin ümumi ərazisi 

167784,6 ha və bu ərazinin 16,8%-i (28037,8ha) aşağı düzən , 83,2%-i (139779,6 ha) dağ 

meşələrindən ibarət olmuşdur.1898-1910-cu illər ərzində 22943,3 ha meşə ərazisi, əsasən 

aşağı düzən ərazidə, ilk növbədə, şabalıdyarpaq palıd, vələsyarpaq azat, dəmirağac və digər 

ağac cinsləri əkin yerlərinin,biçənəklərin, otlaqların yaradılması məqsədilə doğranılmış, məhv 

edilmişdir [1].Bu kimi halların qarşısnın alınması məqsədilə Hirkan Milli Parkı 

yaradılmışdır. 

Ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olan hadisələrdən biri də meşə yanğınlarıdır. Meşə 

yanğınları - əsasən kortəbii hadisələrlə yayılan yanğına deyilir.Yanğınlar nəticəsində çoxlu ot, 

kol və ağac növləri ciddi xəsarət alır, torpağın üst qatında yerləşən hissələri tamamilə məhv 

olur. Meşə yanğınları meşə təsərrüfatına böyük ziyan vurur: meşənin tərkibi pisləşir, ağacların 

boy artımı zəifləyir, heyvanat aləmi məhv olur və s. Bununla yanaşı torpağın münbit qatı, 

çoxillik xəzəl, yıxılmış və çürüməkdə olan ağaclar da demək olar ki, tamamilə yanır, 

budaqlarda və gövdədə məskunlaşmış çoxlu sayda faydalı entomofauna növləri məhv olur. 

Meşə yanğını zamanı canlı və ölü örtük, töküntü, yarpaq, budaqlar, meşə döşənəyi və s. yanır. 

Hirkan Milli Parkının əraziləri üçün yanğın təhlükəsi hər zaman aktualdır: 2020-ci ilin iyul 

aylarında Hirkan Milli Parkında, Lənkəranın Təngivan kəndi yaxınlığındakı ərazisində 1 ha 

sahədə kollar və qismən ağaclar yanıb. Parkın qalan ərazisi yanğından mühafizə olunub; 

2021-ci ilin yanvar ayında Hirkan Milli Parkının Astara rayonu ərazisində yanğın baş vermiş, 

təqribən 2 ha sahədə xəzəl, kol-kos və qurumuş ağac kötükləri yanmışdır. Yanğınlarn baş 

verməsi nadir endem və relikt növlərin yox olmasına və biomüxtəlifliyin pozulmasına gətirib 

çıxara bilər ki, bu hallar qaçılmazdır.Yanğınlar bir neçə səbəbdən baş verə bilər. Lakin meşə 

yanğınları ən çox əhalinin ehtiyatsızlığı üzündən baş verir (meşədə tonqal qalamaq, ov etmək, 

ot çalmaq və s.). Meşə yanğınlarına qarşı mübarizə meşə təsərrüfatları tərəfindən yerinə 

yetirilir.Ərazi daim diqqət mərkəzində saxlanmalı, bu cür halların baş verməsinin qarşısının 

alınması mütləq şəkildə planlı aparılmalıdır.Meşələrin qırılması və məhv olması çox qısa bir 

prosesdir, lakin biomüxtəlifliyin bərpa olunması uzun illər çəkir. Meşələri bərpa etmək olsa 

da, yanğınlardan sonra biomüxtəlifliyi olduğu kimi geri qaytarmaq mümkün deyildir. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, insanın uzunmüddətli düşünülməmiş təsərrüfat 

fəaliyyəti nəticəsində respublikamızın bitki örtüyünün bioloji müxtəlifliyi deqradasiyaya 

məruz qalmış, dəyişilmiş, kasatlaşmış, azalmış, bəzən məhv edilmişdir. Bitki örtüyünün 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qlim
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qlim
https://az.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
https://az.wikipedia.org/wiki/Hidrosfer
https://az.wikipedia.org/wiki/Hidrosfer
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99naye
https://az.wikipedia.org/wiki/Bitkil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyvanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Orqanizm
https://az.wikipedia.org/wiki/Su
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCl%C9%99k
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ay_(co%C4%9Frafiya)
https://az.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9F%C9%99_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9F%C9%99
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bioloji müxtəlifliyinin pozulması və ya məhv edilməsi ilə əlaqədar respublikamızın bəzi 

regionlarında müasir bitki örtüyünün BM-i müasir iqlimə uyğun gəlmir. Meşəsizləşdirilmiş 

dik yamaclarda palıd meşələrinin yerində formalaşan ikinci dərəcəli ağac cinslərindən (əsasən 

dəmirqara) ibarət ağaclıqları mal-qaradan mühafizə etmək yolu ilə tədricən ilkin palıd 

meşəsini bərpa etmək olsa da, onun BM-ni olduğu kimi qaytarmaq mümkün deyildir[3]. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızdakı xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə təbii 

ehtiyatlar lazımi səviyyədə qorunmur, meşə ekosistemlərinin bioloji müxtəlifliyi bu və ya 

digər dərəcədə deqradasiyaya uğramışdır. Qırıntıdan sonra meşə on illərlə çətinliklə bərpa 

olur, başqa tərkibli, əvvəlki növlərdən az qiymətli ağaclıqlarla əvəz olunur. Meşəsizləşdirmə 

nəticəsində suyun təbii dövranı pozulur, daşqınların, sellərin, eroziyasının, tozlu tufanların, 

quraqlıq və quru küləklərin dağıdıcı gücü artır, səhralaşma prosesi sürətlənir, bununla da 

biosferin davamlığı aşağı düşür, ərazilər insanın həyatı üçün yararsız olur. Meşənin qırılması 

ilə su rejimi dəyişir, səthi axım artır, bu isə çox vaxt ərazinin bataqlaşmasına, ot örtüyünün 

dəyişməsinə səbəb olur[3].Meşələrin qırılması eroziya proseslərinin sürətlənməsinə, iqlimin 

pisləşməsinə, çay sularının azalmasına və arzuolunmaz təbiət hadisələrinin baş verməsinə 

səbəb olacaqdır.Azərbaycan Respublikasında BM-in qorunması və davamlı istifadəsinə dair 

Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2006-cı il 24 

mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin 

genişləndirilməsi, meşələrin BM-nin qorunması və səmərəli istifadəsi, nadir və məhv olmaq 

təhlükəsinə məruz qalmış bitki və heyvan növlərinin öz təbii məskənlərindən kənarda (ex-situ 

şəraitində) qorunması və bərpası, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və təhsil səviyyəsinin 

artırılması istiqamətində məsələlərə həsr edilmişdir. Bu problemlərin işlənib hazırlanmasında 

əsas məqsəd biomüxtəlifliyin kompleks şəkildə qorunub saxlanılmasını həyata keçirmək, ağır 

nəticələrə gətirib çıxaracaq proseslərin qarşısını almaqdır. 
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Konvensiyası üzrə I Milli Məruzə, 2004 
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ВЛИЯНИЕ АТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ГИРКАНСКОЙ ФЛОРЫ 

Расулова Айдан Кахраман кызы, Багирова Самира Бехбуд кызы, 

Мехралиева Хокюма Илхам кызы 

Резюме 

Воздействие человека на природу и его негативные последствия подчеркивают 

важность научно обоснованных мер для сохранения и эффективного использования 

ресурсов биосферы. По этой причине заповедники, заказники и национальные парки 

играют важную роль в сохранении биоразнообразия.Созданный для защиты флоры 

Гиркана, национальный парк Гиркан отличается богатой флорой и фауной.Тот факт, 

что территория не подверглась последнему оледенению, привело к тому, что она богата 

реликтовыми растительными элементами эндемического и третичного происхождения. 

В работе исследуется влияние антропогенных факторов (пожары, незаконные рубки 

леса, расширение пастбищ) на флору Гиркана и разрабатываются решения проблем, 

вызванных этими процессами (разрушение циркуляции воды, наводнения, эрозия, 

песчаные бури, разрушительное воздействие сухих ветров , опустынивание). 
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INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON 

BIODIVERSITY OF HIRKAN FLORA 

Rasulova Aydan Gahraman, Bagirova Samira Behbud, 

Mehraliyeva Hokume Ilham 

Summary 

The impact of human on nature and its negative consequences emphasize the 

importance of scientifically justified measures for the conservation and efficient use of 

biosphere resources. For this reason, nature reserves, sanctuaries and national parks play an 

important role in the conservation of biodiversity. Created to protect the flora of Hirkan, the 

national park Hirkan is distinguished by its rich flora and fauna. The fact that the territory was 

not subjected to the last glaciation has led to the fact that it is rich in relict plant elements of 

endemic and tertiary origin. İn research work studied the impact of anthropogenic factors 

(fires, illegal forests, expansion of pastures) on the flora of Hirkan and develops solutions to 

the problems caused by these processes (destruction of water circulation, floods, erosion, 

sandstorms , destructive effects of dry winds, desertification). 

 

 
UOT 581.192.1, 581.192.2 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YAYILAN 

DALAMAZKİMİLƏRİN TƏDQİQİNƏ DAİR 

b.ü.f.d.,dosent Ələkbərov R.Ə. 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu 

ramiz_alakbarli@mail.ru 
 

Xülasə:Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Dalamazkimilər 

(Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin cins və növlərinin yayılması və onların istifadə 

perspektivlərindən bəhs edilir. Bu növlərin biomorfoloji, ekoloji, сoğrafi xarakteristikası, 

fitokimyəvi analiz nəticələri, faydalı xüsusiyyətləri, xalq, ənənəvi və elmi təbabətdə istifadə 

imkanları haqqında ətraflı şərh verilməklə, dünyada, Azərbaycanda və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində yayılması haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. Eyni zamanda 

nadir, endem və relikt növlərin aşkar edilməsi və eləcə də bəzi növlərinin 

senopopulyasiyalarının müqayisəli təhlilinin aparılması, müasir tipoloji, fitosenoloji 

tərkibinin araşdırılması və təsnifatının verilməsi, dekorativ, qida (ədviyyə), boyaq və dərman 

əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsindən ibarət olmuşdur. Tərəfimizdən ilk dəfə bu 

fəsiləyə daxil olan növlərin struktur tərkibi aşkar edilməklə, taksonomik spektri APG IV 

sisteminə uyğunlaşdırılmaqla verilmiş, bəzi növlərin fitokimyəvi tərkibi laborator 

tədqiqatlarla təhlil edilmiş, 24 növün bioloji və istismar ehtiyatının çox olduğu, 36 növün 

antibakterial və 16 növün isə antifunqal aktivliyə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: xromatoqrafiya, flavonol, spektr, xalkon, flavanon 

Key words: temporalography, flavonols, spectrum, chalcones, flavonones 

Ключевые слова: храмотография, флавонолы, спектр, халконы, флавононы 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazilərində Dalamazkimilərə daxil olan ayrı-ayrı cins 

və növlərin müasir vəziyyətini tədqiq etmək, baş verən dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək 

ekoloji və antropogen təsirlərə qarşı tədbirlər planı hazırlamaq istər nəzəri və istərsə də 

təcrübi baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dünya səhiyyə təşkilatının verdiyi məlumata 

görə müalicə zamanı xəstələrin 1-3 %-dən çoxunun ölüm səbəbi kimyəvi dərman maddələri 

ilə müalicə zamanı “dərman zəhərlənməsi”ndən baş verir. Müasir dövrdə müalicənin 25-40 

hətta 80%-i dərman bitkilərindən alınan müxtəlif dərman formaları (həb, qranula, şirə, cövhər 
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və s.) ilə müalicə edilir və yüksək müalicəvi effekt yaradır. Belə ki, tədqiq olunan Lamiaceae 

Lindl. fəsiləsinə daxil olan 131 növün demək olar ki, əksəriyyəti (88 növ) dərman bitkisi kimi 

təbabətdə geniş istifadə edilir [2, s. 129; 3, s. 128]. Tədqiq olunan Dalamazkimilər fəsiləsinin 

əksəriyyəti offisinal dərman bitkiləridir. Tədqiqatın əsas məqsədi ərazi florasında yayılan bu 

fəsilənin bioekologiyasını, fitosenologiyasını, fitokimyəvi tərkibini öyrənmək, baş verən 

dəyişiklikləri müəyyən etməklə, mümkün istifadə imkanlarının araşdırmaqdan ibarət 

olmuşdur. Eyni zamanda nadir, endem və relikt növlər aşkar edilmiş eləcə də bəzi növlərinin 

senopopulyasiyalarının müqayisəli təhlili, müasir tipoloji, fitosenoloji tərkibi və təsnifatı 

verilmişdir. Bundan başqa dalamazkimilərin dekorativ, qida (ədviyyə), boyaq və dərman 

əhəmiyyəti də müəyyən edilmişdir [4, s. 488; 5, s. 75]. Eyni zamanda fitokimyəvi 

tədqiqatlarla dərman bitki növlərinin antivirus, antifunqal və antiseptik, efiryağlı, alkaloidli 

xüsusiyyətləri də müəyyən edilmişdir. Lamiaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan bir növ (Thymus 

hyemalis Lange - Limonlu kəklikotu) 2014-cü ildə tərəfimizdən aşkar edilmiş, məqalə 

şəklində Sank-Peterburqda “Botaniçeskaya jurnal” adlı elmi məcmuədə çap edilmiş Qafqaz, 

Azərbaycan və Muxtar Respublika florasına daxil edilmişdir. Bu fəsiləyə daxil olan digər bir 

növ Marribium anidoson L. – Müxtəlif dişli itotu növü 2019-cu ildə aşkar edilmiş, 

N.K.Abbasov və tərəfimizdən Naxçıvan Muxtar Respublikanın Şahbuz rayon Külüs kənd 

(39°21'48.71"N; 45°39'45.11"E 1540 m) və Şahbuzkəndin (39°22'55.71"N; 45°35'20.59"E 

1317 m) ərazilərinin daşlı-çınqıllı, qumsal ərazilərində yayıldığı müəyyən edilmiş və 

Azərbaycan florası üçün ilk dəfə göstərilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında 

Lamiaceae Lindl. fəsiləsində yayılan 4 növ dünya farmakopeyasında rəsmi dərman bitkiləri 

(Leonurus cardiaca L.- Adi şirquyruğu, Leonurus quinquelobatus Gilib. - Barmaqvari 

bölünmüş şirquyruğu, Mentha piperita L. - İstiot nanə, Origanum vulgare L. - Adi qaraqınıq) 

kimi qeydə alınmış, 24 növünün bioloji və istismar ehtiyatının çox olduğu, 36 növün 

antibakterial, 16 növün isə antifunqal aktivliyə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. İlk dəfə 

tərəfimizdən Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Lamiaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan 

bitkilərin 29 cinsə daxil olan 131 növdən ibarət olduğu aşkar edilmişdir. Bunlar aşağıdakı cins 

və növlərdən - Acinos Mill. - Qəlbotu (2 növ), Ajuga L. - Dirçək (Sığırdili) (5 növ), Ballota L. 

- Ağpopur, Kalafagülü (1 növ), Clinopodium L. - İyəvər (1 növ), Dracocephalum L. – 

İlanbaşı (2 növ), Hymenocrater Fisch. & C.A.Mey. - Himenokrater (1 növ), Lagochilus 

Bunge - Dovşandodaq (1 növ), Lallemantia Fisch. & C.A.Mey. - Lallemantiya (4 növ), 

Lamium L. - Dalamaz (4 növ), Leonurus L. - Şirquyruğu (Damotu) (3 növ), Lycopus L. - 

Ləçəkotu (1 növ), Marrubium L. - Güləsovu (İtotu) (7 növ), Melissa L. - Bədrənc (Batrınc) (1 

növ), Mentha L. - Yarpız (4 növ), Moluccella L. - Molusella (1 növ), Nepeta L. - Pişiknanəsi 

(15 növ), Ocimum L. - Reyhan (1 növ), Origanum L. – Qaraqınıq (1 növ), Phlomis L - Odotu 

(4 növ), Phlomoides Moench - Flomoides (Çilədağı) (5 növ), Prunella L - Boğazotu (2 növ), 

Salvia L. - Sürvə, Adaçayı (19 növ), Satureja L. - Çöl nanəsi (2 növ), Scutellaria L. - 

Başlıqotu (6 növ), Sideritis L. - Dəmrək (2 növ), Stachys L. - Poruq (15 növ), Teucrium L. - 

Məryəmnoxudu (6 növ), Thymus L. - Kəklikotu (8 növ), Ziziphora L. - Dağ nanəsi 7 növdən 

ibarətdir [1, s. 132]. 

Müxtəlif ölkələrin farmakopeyaları ilə müqayisədə muxtar respublika florasında 

Lamiaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan 88 növün dərman bitkisi olduğu aşkar edilmişdir. İlk 

dəfə endem bitki olmasına baxmayaraq təbii ehtiyatı bol olan Scutellaria darriensis Grossh. 

növü TMS və TBS qaz xromatoqrafiya və digər metodlarla Agilent Technologies GC 7890 A 

cihazında ətraflı analiz edilərək tərkibində 116 maddənin olduğu müəyyən edilmişdir. Təhlil 

Türkiyənin Çankrı Karatekin Universitetinin kimya bölümündə Prof. Dr. İbrahim Demirtaş və 

uzman Fatih Gülün iştirakı ilə yerinə yetirilmişdir. 

Elmi-tədqiqat nəticəsində alınmış elmi nəticələr floraya aid monoqrafiyaların, 

təyinedicılərin yazılması, ekloji-coğrafi problemlərinin həll edilməsi, ekologiyada ətraf 

mühitin mühafizəsi üçün kompleks proqramların hazırlanması və aparılmasında, həmçinin 
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regional “Flora” və “Təyinedicilərin”, Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

“Qırmızı Kitab”larının yeni nəşrlərinin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. Tədqiqat işinin 

nəticələri həm də gənc tədqiqatçılar üçün yararlı bir mənbə sayıla bilər. 
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ABOUT RESEARCH OF LAMIACEAE LINDL. FAMILY SPREADING IN THE 

FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

Ph.D., dosent Alakbarov R.A. 

İnstitute of Bioresources of ANAS Nakhchivan Departament 

Summary 

The article provides information about the distribution and use perspectives of species 

and genera of the Lamiaceae Lindl. Family, which spread in the flora of the Nakhchivan 

Autonomous Republic. There are information about the bio morphological, ecological and 

geographical features of species, the results of phytochemical analyzes useful properties and 

the use possibilities in folk, traditional and scientific medicine also there are information 

about distribution in the world? Azerbaijan and in the area of Nakhchivan Autonomous 

Republic. One of the main tasks of the work was taxonomic, ecobiomorphological, 

phytocenological study, determination of rare, endemic and relict species of the family, as 

well as a comparative analysis of cenopopulations of some species, research and classification 

of their modern typological, phytocenological compositions, identification of decorative, food 

(spicy), coloring and medicinal properties. For the first time, we revealed the structural 

composition of species, the taxonomic spectrum was compiled in accordance with the APG 

IV system, laboratory studies of owned almost everywhere phytochemical composition 

revealed great biological and industrial supply 24 species and 36 antibacterial and antifungal 

activity of 16 species. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯСНОТКОВЫХ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Доцент Алекперов Р.А. 

Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА 

Резюме 

В статье изложены распространение видов и родов семейства Яснотковые 

(Lamiaceae Lindl.), распространенных во флоре Нахчыванской Автономной Республики 

и перспективы их использования. Подробно обсуждены биоморфологические, 

экологические и географические особенности видов, результаты фитохимических 

анализов, полезные свойства и возможности их использования в народной, 

традиционной и научной медицине, приведены обширные сведения о распространении 

в мире, Азербайджане и на территории Нахчыванской АР. Одной из основных задач 

работы являлось таксономическое, экобиоморфологическое, фитоценологическое 
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изучение, определение редких, эндемичных и реликтовых видов семейства, а также 

сравнительный анализ ценопопуляций некоторых видов, исследование и 

классификация их современного типологического, фитоценологического составов, 

выявление декоративных, пищевых (пряных), красящих и лечебных свойств. Нами 

впервые выявлен структурный состав видов, таксономический спектр составлен в 

соответствии с системой APG IV, лабораторными исследованими проанализирован 

фитохимический состав, выявлен большой биологический и эксплуатационный запас 

24 видов, антибактериальная вктивность 36 и антифунгальная активность 16 видов. 

 
 

UOT 581.192.1, 581.192.2, 581.4, 581.5, 582 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ORDUBAD RAYONUNUN ƏRAZİSİNDƏ 

YAYILANEQUISETACEAE MICHX. EX DC. – QATIRQUYRUĞUKİMİLƏR 

FƏSİLƏSİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR 

Kiçik elmi işçi Məmmədov Q.V. 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu 

qedir.mib@mail.ru 

Xülasə: Məqalədə, ilkin ədəbiyyat materiallarına istinad edilməklə, müxtəlif 

müəlliflərin əsərlərindən və herbari materiallarından istifadə edilmiş, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ordubad ərazisində yayılan Equisetaceae – Qatırquyruğukimilər fəsiləsinin 

öyrənilməsi tarixi araşdırılmış və taksonomik spektri verilmişdir. Bəzi növlərin botaniki 

təsviri, yayılma zonaları və areal tipləri haqqında məlumat verilmişdir. Qatırquyruğular 

birillik bitkilər olub, güclü inkişaf etmiş kökümsova və yerüstü zoğa malik çoxillik ot 

bitkiləridir. Naxçıvan MR florasında qatırquyruğu növləri sucaq yerlər, arx, çay, göl 

kənarları və rütubətli çəmənlərlə yanaşı, su-bataqlıq bitkiləri ilə də birgə qarışıq fitosenozlar 

əmələ gətirdiyi araşdırılmışdır. Bu fəsilənin tədqiqat ərazisində bir cins, 4 növünün yayıldığı 

məlum olmuşdur. Qatırquyruğukimilər fəsiləsinin heç bir növünün nadir növlər siyahısına 

daxil olmaması göstərilmişdir. Çöl qatırquyruğu - Equisetum arvense L. növünün ehtiyatının 

bol olduğu öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: Flora, fəsilə, cins, növ, flavonoid, fitosenoz 

Key words: Flora, family, genus, species, flavonoid, phytocenosis 

Ключевые слова: флора, семейство, род, вид, флавоноид, фитоценоз 

Giriş. Naxçıvan MR-in relyefi, torpaq örtüyü və özünəməxsus iqlimi bu ərazidə zəngin 

flora biomüxtəlifliyinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Uzun illər ərzində Naxçıvan MR florası 

ali bitkilərinin öyrənilməsi ilə bir çox görkəmli botaniklər məşğul olaraq bu sahənin 

tətqiqində uğurlu nəticələr əldə etmişlər. Qatırquyruğular sırasına daxil olan bitkilər otşəkilli 

olub, müasir dövrümüzə 25 növlə təmsil olunan bir fəsilə Equisetaceae – 

Qatırquyruğukimilər və bir cins Equisetum L.- Qatırquyruğu gəlib çatmışdır. Qatırquyruğular 

güclü inkişaf etmiş kökümsova və yerüstü zoğa malik çoxillik ot bitkiləridir. Əksər növləri 

Şimal yarımkürəsinin mülayim ərazilərində toplanmışdır. [2, s. 56-63]. Azərbaycanda isə 

düzən sahələrdən subalp qurşağadək ərazilərdə yayılmış Qatırquyruğukimilər fəsiləsinin 

Equisetum - Qatırquyruğu cinsinə daxil olan 7 növü məlumdur ki, bu növlərində hamısına 

Naxçıvan MR florasında rast gəlinir. Naxçıvan MR florasında qatırquyruğu növləri sucaq 

yerlər, arx, çay, göl kənarları və rütubətli çəmənlərlə yanaşı, su-bataqlıq bitkiləri ilə birgə 

qarışıq fitosenozlar yaradırlar. Qatırquyruğular fəsiləsi bitkilərinin gövdələri buğum və 

buğumaralarına bölünmüş, yan budaqları və yarpaqları buğumlarda dəstə şəklində 

yerləşmişdir. Sürünən kökümsovu və gövdəsi eyni hündürlükdə budaqlı və ya sadə, şırımlıdır. 

Yarpaqları xırda pulcuqvari, eyni hündürlükdə, silindrik və ya qıfvari, sərbəst hissəsi isə 

mailto:qedir.mib@mail.ru
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dişcik şəklində olan qında birləşmişdir. Gövdə ucunda uzununa şırımlı, kisəşəkilli sporangisi 

sünbül əmələ gətirir. İkievli bitki olub, erkən yazda inkişaf edirlər [3, s. 41-42]. 

Material və metodika: Ordubad rayonuna gedilən ekspedisiyalar zamanı bu ərazilərdə 

yayılmış Equisetaceae Michx. ex DC.- Qatırquyruğukimilər fəsiləsinə daxil olan növlərin, 

bioekoloji, fitosenoloji və faydalı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün ərazidə tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Bununla yanaşı ədəbiyyat materialları da əldə olunmuşdur. Nəticədə tədqiqat 

obyektinə aid müxtəlif herbari nümunələri toplanılmış, əksər növlərin hər birinin ayrı- 

ayrılıqda fitosenozlarının fotoşəkilləri çəkilmişdir. Müəlliflər Çerepanov S.K. [5, s. 886-894], 

Talıbov T.H. və İbrahimov Ə.Ş. [3, s. 41-42], geobotaniki tədqiqatlar isə Yareşenko P.D. [6, 

s. 145-153] tərəfindən biomorfoloji, ekoloji xüsusiyyətləri “Флора Азербайджана” [4, s. 1- 

52] əsərlərinə istinad edilməklə verilmişdir. 

Eksperimental hissə: Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Qatırquyruğukimilər 

fəsiləsinin taksonomik spektri Talıbov T.H. və İbrahimov Ə.Ş. tərəfindən bir cinsdə birləşən 7 

növ olaraq göstərmişlər [3, s. 41-42]. İbrahimov Ə.Ş. böyrək daşları xəstəliyində işlədilən 

dərman bitkiləri və onlardan istifadə qaydalarını göstərərkən qeyd etmişdir ki, bu xəstəliyi 

müalicə edə bilən 45 bitki növü muxtar respublika ərazisində yayılmışdır. Müəllif Equisetum 

arvense L.- Çöl qatırquyruğu növünün kimyəvi tərkibi və müalicəvi əhəmiyyəti haqqında da 

geniş məlumat vermişdir. Equisetum arvense L.- Çöl qatırquyruğu növünün bol ehtiyatlı və 

sənaye əhəmiyyətli olmasını qeyd etmişdir. Müəllif Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisində yayılmış flavonoidli bitkiləri tədqiq etmiş və bir cins və 7 növlə təmsil olunan 

Equisetaceae Michx. ex DC.- Qatırquyruğukimilər fəsiləsinin bütün növlərində flavonoidlərin 

olmasını göstərmişdir. [1, s. 54-60]. 

Elmi-tədqiqat işi aparılan ərazidə Equisetum arvense L. - Çöl qatırquyruğu növünün 

geniş yayıldığı tərəfimizdən aşkar edilmişdir. Çoxillik bitki olub, kökümsovları uzun, 

sürünən, budaqlanan, qaramtıl-qonur rəngli olub, torpağın dərinliyinə qədər gedir. Diametri 1 

sm olan kürəşəkilli kökyumrusuna malikdir. Budaqları 3-4 tillidir, möhkəm və kələ-kötür, 

yuxarı hissədə çox vaxt bayır tərəfə əyilmiş dişciklərə malikdir. Spordaşıyan zoğları sadədir 

və hündürlüyü 15-30 sm olub, qırmızımtıl və yaxud qonurtəhər rəngdə olub, lətlidir. 

Sünbülcüklər nazik, silindrik və uzunluğu 3,5 sm olan saplaq üzərində oturmuşdur. İki cür 

gövdə əmələ gətirir. İlkin olaraq yazda əmələ gələn meyvələyən gövdələri sadə, budaqsız, 

solğun qonur rənglidir, köbə şəklində birləşmiş yarpaq yataqları ilə əhatə olunmuşdur. 

Gövdənin zirvəsindəki silindrik formalı sünbüldə qatırquyruğunun törəyib artmasını təmin 

edən sporlar yetişir. Bitkinin şaquli istiqamətdə dərinə gedən qaramtıl rəngli kökü bir neçə 

təbəqədə yanlara inkişaf edərək, barsız zoğlar verir. Sonradan əmələ gələn digər gövdələr 

budaqvari-köbə şəklində birləşmiş uzun, yaşıl, iynəvari yarpaqlarla örtülmüşdür. Qurudulmuş 

bitkinin iyi yoxdur, rəngi bozumtul-yaşıl, dadı isə turştəhərdir. Sporlar mart-aprel aylarında 

yetişir. 

Ordubad rayonu ərazisində yayılan su-bataqlıq bitkiliyini tədqiq edərkən ərazidəki göl 

və gölməçələrin ətrafını əksər hallarda Equisetum palustre L. və Eleocharis palustris (L.) 

Roem. & Schult. növlərinin əhatə etdiyi və bu növlərin Carex vesicaria ilə birlikdə 

cəngəlliklər əmələ gətirdiyi müşahidə edilmişdir. Su üstü bitkilərinə aid olan Equisetum 

palustre L., Typha latifolia, T. minima, Phragmitos australis, Glyceria arundinaceae, 

G.fluitans, Catabrosa aquatica, Sparganium emersum, Alisma plantago, Nasturtium 

officinale növləri üstünlük təşkil edir. Həmçinin tədqiqat ərazisində E. fluviatile L., E. 

pratense Ehrh. növlərinə də rast gəlinmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi: Ekspedisiyalar zamanı toplanılmış herbari 

materiallarının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan Ordubad rayonu 

ərazisində Equisetaceae- Qatırquyruğukimilər fəsiləsinin bir cins və 4 növü (Equisetum 

arvense L. - Çöl qatırquyruğu, E. palustre L.- Bataqlıq q., E. fluviatile L.- Çay q., E. pratense 

Ehrh.- Çəmən q.) yayıldığı məlum olmuşdur. Bunlardan Çöl qatırquyruğu - Equisetum 
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arvense L. növünün ehtiyatı boldur. Gələcək tədqiqatlar zamanı Naxçıvan Muxtar 

Respublikası florasının Ordubad rayonu üçün Equisetaceae Michx. ex DC. fəsiləsinin yeni 

növlərinin aşkar olunmasına ümid edirik. 
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ON THE STUDY OF FAMILY OF EQUISETACEAE MICHX. EX DC. 

DISTRIBUTED IN THE AREA OF ORDUBAD DISTRICT OF NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

Mammadov Gadir 

İnstitute of Bioresources of ANAS Nakhchivan Departament 

Summary 

In the article, with reference to the primary literature and the use of works by various 

authors and herbarium materials, the history of the study of the family of Equisetaceae, 

common in the Ordubad region of the Nakhchivan Autonomous Republic, is considered, its 

taxonomic spectrum is given. Information about the botanical description of some species, 

distribution zones and areal types is given. Equisetaceae are perennial herbaceous plants with 

a powerful rhizome system and an aerial stem. In the flora of the Nakhchivan Autonomous 

Republic, mixed phytocenoses of Equisetaceae species formed on dry places, banks of 

ditches, rivers, lakes and wet meadows with wetland plants were studied. It became known 

that one genus and four species of the family of Equisetaceae are widespread in the study 

area. It is noted that none of these species of the family are included in the list of rare species. 

A rich biological reserve of Equisetum arvense L. has been determined. 

 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СЕМЕЙСТВА ХВОЩОВЫЕ (EQUISETACEAE 

MICHX. EX DC.) ВО ФЛОРЕ ОРДУБАДСКИЙ РАЙОН 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Мамедов Гадир 

Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА 

Резюме 

В статье со ссылкой на первичную литературу и использованием работ 

различных авторов и гербарных материалов, рассмотрена история изучения семейства 

Хвощовые – Equisetaceae, распространенного в Ордубадский район Нахчыванской 

Автономной Республики, дан его таксономический спектр. Даны сведения о 

ботаническом описании некоторых видов, зонах распространения и ареальных типах. 

Хвощи многолетние травянистые растения с мощной корневищной системой и 

надземным стеблем. Во флоре Нахчыванской АР исследованы смешанные фитоценозы 

видов хвощей, образующиеся на сухих местах, берегах арыков, рек, озер и влажных 

лугах с водно-болотными растениями. Стало известно, что на территории исследования 

распространены один род и 4 вида семейства Хвощовые. Отмечено, что ни один из этих 

http://www.wikiwand.com/az/El%C5%9Fad_Qurbanov
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видов семейства не включен в список редких видов. Определён богатый биологический 

запас Equisetum arvense L. 

 
 

KƏLBƏCƏR RAYONUNUN BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİNİN TƏHLİLİ 

VƏ CORYLUS COLURNA YAYILMA AREALI 

Həsənova M. Y.
1
, Atayeva L. Ə

2
, Əliyeva S.Ə 

3
, Bədəlzadə N.Ü

4
 

AMEA - nın Dendrologiya İnstitutu, Az 1044, Bakı ş. Mərdəkan qəs. Yesenin küç 89 

hesanova.minare@mail.ru 

Açar sözlər: Kəlbəcər rayonu, biomüxtəliflik, meşə, Corylus colurna 

Keywords: Kalbajar region, biodiversity, forest, Corylus colurna 

Ключевые слова: Кельбаджарский район, биоразнообразие, лес, Corylus colurna. 

İşin aktuallığı: Məqalədə Kəlbəcər rayonun bitki örtüyü, dövlətlərararsı hərbi 

gərginliyin bioloji müxtəlifliyə vurduğu zərər araşdırılmışdır. Ərazinin bitki taksonlarının 

təbii arealının, relyef üzrə yarusluluğun mövcudluğunun tədqiqi prioitet məsələdir. Corylus 

colurna kimi "Nəsli kəsilməyə həssas olan" növlərin antropogen təsirə məruzqalma səviyyəsi 

araşdırılmışdır. 

Tədqiqat obyektləri və üsulları: Məqalənin yazılmasında bir neçə görkəmli alimlərin 

elmi tədqiqat işlərindən, dövlət arxiv materiallarından, ekspedik araşdırmalar nəticəsində 

gəlinmiş nəticələrdən istifadə edilmişdir. 

Təhlil və müzakirə: Kiçik Qafqazın qərb rayonu (Kəlbəcər, Laçın)- Rayonun sahəsi 

290,8 min hektardır. Meşə təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi 58,0 min hektar, meşə ilə örtülü 

sahə 49,4 min hektardır [3;8]. Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonu olub, ən hündür zirvələri 

Camışdağ (3724 m) və Dəlidağdır (3616 m). Kəlbəcər qərbdə Ermənistan, şimalda Daşkəsən, 

Göy-Göl, Goranboy, şimali-şərqdə Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə 

həmsərhəddir [9]. 

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu cənub-qərbində 

yerləşir, relyefi daglıqdır və ərazidə Yura, Tabaşir, Paleogen, Neogen və antropogenin çökmə, 

vulkanogen-çökmə və vulkan mənşəli süxurlar yayılmışdır. Ərazisinin yüksək dağlıq 

hissəsində qışı quraq keçən soyuq və dağlıq tundra iqlimi üstünlük təşkil edir. Kəlbəcər 

rayununun iqliminin formalaşması zonallığın dəyişməsindən çox asılıdır. 13 iqlim tipininn 

dörd tipinə rast gəlinir. Orta temperatur yanvarda -10°C-dən -3°C-yədək, iyulda 5-20°C-dir. 

Yağıntı miqdarı yüksək zonallığa tabe olaraq formalaşmışdır. İllik yağıntı yay aylarında 700- 

900 mm-dir. Azərbaycanın digər rayonlarına nisnətən buxarlanma ən aşağıdır. Çimli dağ- 

çəmən və qonur dağmeşə torpaqları üstünlük təşkil edir [1;2;6]. Kəlbəcərin ərazisinin xeyli 

hissəsini alp meşələri təşkil edir. Bura əsasən, enliyarpaqlı ağaclar məskənidir. Adları 

«Qırmızı kitab»a düşmüş nadir meşə ağacları Kəlbəcər meşələrinin əsasını təşkil edir [5]. 
Ümumi meşə ilə örtülü sahə 28.000 hektardır. Onun 11.000 hektarında Carpinus 

caucasica, 9400 hektarında Quercus iberica və Quercus macranthera üstünlük təşkil edir [5]. 

Ona dağlıq zonanın meşələrində palıd, fıstıq və vələs meşələrinə ağcaqayın növləri (Acer sp.), 

qarağac (Ulmus sp.), cökə (Tilia sp.), ayı fındığı (Corylus colurna), adi göyrüş (Fraxinus 

excelsior) və b. ağac cinsləri qarışır. Meşəaltı kollardan yemişan (Crataegus sp.), əzgil 

(Mespilus sp.). doqquzdon (Lonicera sp.) və b. bitir [7]. 

Yüksək dağlıq zonada Ağqayaçayın sol sahilində (Dəlidağsuçayın qolu) dəniz 

səviyyəsindən 2200-2400 m yüksəklikdə dik yamacların şimal cəhətlərində geniş sahədə 

tozağacı meşələri: saqqallı tozağacı (Betula barbata), sallaq tozağacı (B.pendula) yayılmışdır. 

Bu meşələrin tərkibinə çoxlu miqdarda Qafqaz quşarmudu (Sorbus caucasigena), şərq palıdı 

(Quercus macranthera), Trautvetter ağcaqayını (Acer trautvetteri), yalançı çinaryarpaq 

ağcaqayın (Acer pseudoplatanus) qarışır. Kol cinslərindən gərməşov (Euonymus sp.), 

https://e.mail.ru/compose?To=hesanova.minare%40mail.ru
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doqquzdon (Lonicera sp.), itburnu (Rosa sp.), qarağat (Ribes sp.), moruq (Rubus idaeus) 

geniş yayılmışdır [7]. 

Kəlbəcər rayonu bitki formasiyaları yüksəklikdən asılı olaraq dəyişir. Hündürlüyə 

qalxdıca nisbətən flora kasadlaşır, yarusluluq azalır. 
 

Cədvəl 1. 

Bitkilərin yayılma arealı 

 

Yüksəkli 
k, m-lə 

Relyef, yayılma ərazisi Növ Bitki 
forması 

1500- 

2100 

Alalı, Tala, Böyük Quzey 

adlanan sahələrdə şimal, şimal- 
şərq, cənub-şərq yamaclarda 

Corylus colurna ağac 

 

2000 

 
2100 

 

Rütubətli şimal 
Fagus L. 

Acer L., 

Quercus L., 
Carpinus L. 

ağac 

 

2200 
 

İsti cənub yamac 
Quercus L., 

Carpinus L., 

Salix L., 

Malus Mill., 

Pyrus L., 
Prunus cerasifera 

ağac 

kol 

  Ribes L., kol 
 Çay dərələrinə yaxın terrasların Rubus L.,  

 səthində Euonymus L.,  

  Rosa L.  

  Poaceae Barn., ot 

2300- 
2800 

Çınqıllı, torflu torpaqlar Urtica L., 
Astragalus L., 

 

  Heracleum L.  

  Thymus L., ot 
 Subalp çəmənliyi Mentha longifolia,  

  Oxalis L.  

2800-dən 
yuxarı 

 

Alp çəməliyi qurşağı 
Poaceae Barn., 
Thymus L., 
Trifolium ambiguum. 

ot 

 

Corylus colurna (Ayı findığı) tozağacıkimilər (Betulaceae) fəsiləsi növüdür. IUCN 

Qırmızı Siyahısına görə "Nəsli kəsilməyə həssas olan" növlər kateqoriyasına aid olan bitki 

Kəlbəcər meşəliyində mövcuddur [10]. Respublikanın digər rayonlarında az rast gəlinən 

Corylus colurna əsasən, Levçayın sol sahilində yayılıb. 500-2100 m yüksəkliklər arasında 

Alalı, Tala, Böyük Quzey adlanan sahələrdə meşənin tərkibində ayı fındığı, palıd, vələs, qoz, 

cökə, fıstıq cinsləri ilə qarışıq halda bitir. Yanşaq kəndi yaxınlığında Ayı findığının 

nüsxələrinin hündürlüyü 25 m-ə, diameterləri 48-120 sm-ə çatan ağaclardır [11]. 

1988-ci il məlumatlarına əsasən, meşə sahəsi 32774 hektar ərazini əhatə edirdi. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Dağlıq Qarabağ və onun 

ətrafında olan 7 rayon (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan) erməni 

hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdi. Bu səbəbdən Kəlbəcər rayonu ərazisi bitki 

taksonları talan edilmiş, ərazinin növ müxtəlifliyinə xeyli ziyan yetirilmişdir. Antropogen 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hendley_Barnhart
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hendley_Barnhart
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ANALYSIS OF BIOLOGICAL DIVERSITY OF THE KALBAJAR DISTRICT 

AND THE DISTRIBUTION OF CORYLUS COLURNA 

 

АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ КАЛБАДЖАРСКОГО 

РАЙОНА И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ CORYLUS COLURNA 

təsirlər nəticəsində (meşə qırılması, düzgün aparılmayan maldarlıq təsərrüfatı, sənaye 

obyektlərinin tikilməsi) Kəlbəcər rayonu bitki formasiyaları kasadlaşdırmış, təbii bərpa 

prosesi pozulmuşdur. Meşələrin qırılması və maldarlıq təsərrüfatının doğru aparılmaması 

torpaqda su saxlama xassəsini pisləşdirir, səthi və dərin eroziyaya səbəb olur. Məsələn, 

Kəlbəcər rayonunda 95%-dən çox ərazidə eroziya inkişaf tapmışdır, o cümlədən güclü 

eroziyaya məruz qalan sahə ümumi ərazinin 30%-ni təşkil edir [3;4]. 

Nəticə: Kiçik Qafqazın qərb rayonu (Kəlbəcər, Laçın) meşə örtüyü daha çox maili 

yamaclarda yerləşir və antropogen təsirə məruz qalmış, az məhsuldar sahələrdir. Kəlbəcər 

rayonu flora müxtəlifliyi: işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyəti araşdırılmalı, meşələrdən 

istifadə düzgün aparılmalı, meşəmeliorativ tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
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Summary 

The article examines the damage caused to the biodiversity of the vegetation of 

Kalbajar region, interstate military tensions. The study of the natural habitat of plant taxa in 

the area, the existence of stratification on the relief is a priority. The level of anthropogenic 

exposure to "extinct" species such as Corylus colurna has been investigated. 

Гасанова Ю.М., Атаева E. Л. 
2
, Алиева А.С.

3
 

Резюме 

В статье исследуется ущерб, нанесенный биоразнообразию растительности 

Кельбаджарского района, межгосударственная военная напряженность. Изучение 

естественной среды обитания таксонов растений на территории, наличие 

стратификации рельефа является приоритетной задачей. Уровень антропогенного 

воздействия на «вымершие» виды, такие как Corylus colurna, был исследован. 

http://biodiversity.az/
https://az.wikipedia.org/wiki/Kelbecer
http://ryl.az/muharibe/kelbecer.pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Facvari_f%C4%B1nd%C4%B1q
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Rhus coriaria (Anacardiaceae) NADİR BİTKİ NÖVÜNÜN QAX RAYONUNDA 

MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ FİTOSENOTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

İbrahimova Aidə Qüdrət qızı, doktorant 

Əli-zadə Validə Mövsüm qızı, akademik 

AMEA Botanika İnstitutu 

Qax rayonunda rast gəlinən Rhus coriaria L. (Aşı sumax) nadir bitki növünün 

fitosenotik xüsusiyyətləri və müasir vəziyyəti araşdırılmışdır. Hündürlükdək asılı olaraq 

paylanmasının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, tədqiqat ərazisində aşı sumax növü 

aşağı dağ qurşağından orta dağ qurşağına kimi yayılmışdır. Çöl araşdırmaları nəticəsində 

tədqiqat ərazisində aşı sumax növünə yanacaq əldə etmək məqsədilə oduncaq olaraq istifadəsi 

üçün qırılması və məhv edilməsi kimi mənfi antropogen təsirlər qeydə alınmışdır. 

Açar sözlər: biomüxtəliflik, aşı sumax, mühafizə, meşə ekosistemi. 

Ключевые слова: биоразнообразие, сумах дубильный, сохранение, лесная 

экосистема. 

Keywords: biodiversity, sicilian sumac, conservation, forest ecosystem. 

Müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişikliyi, müxtəlif təbii fəlakətlər, antropogen və s. kimi 

ətraf mühit amilləri nəticəsində dünyadakı biomüxtəlifliyin azalması ən aktual problemlərdən 

biri kimi qəbul edilir [9]. Bu isə öz növbəsində təbii ekosistemlərin deqradasiyası və ekoloji 

tarazlığı pozulması ilə dünya florasının, xüsusilə nadir və təhlükə altında olan bitki növlərinə 

sayının azalması və ya itməsi ilə nəticələnir [3]. Hal-hazırda ən vacib məsələlərindən biri də 

biomüxtəlifliyin öz təbii yaşama arealları daxilində mühafizə edilməsidir. 

Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşən Qax rayonu zəngin və rəngarəng bitki örtüyünə 

malikdir. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonlar üzrə bölgüyə əsasən rayonun şimal və 

şimal-şərq hissəsi Böyük Qafqazın qərbi, mərkəzi hissəsi Alazan-Əyriçay vadisi, cənub 

hissəsi isə Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonuna aiddir [1]. 

Anacardaceae R. Br. fəsiləsinə aid Rhus coriaria L. (Aşı sumax) hündürlüyü 2-5 m 

olan kiçik ağac və ya kol bitkisidir [8]. Dərman, qida, boyaq, bəzək və texniki kimi faydalı 

xüsusiyyətlərə malikdir [1, 5]. Nadir növ kimi AR Qırmızı Kitabına VU qiymətləndirilmə 

kateqoriyası ilə daxil edilmişdir [2]. 

Tədqiqatın əsas məqsədi rayon ərazisində yayılan Rh. coriaria nadir bitki növünün 

müasir vəziyyətinin tədqiqi, xüsusilə bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyətlərinin, yüksəklikdən 

asılı olaraq paylanmasının öyrənilməsidir. Bu məqsədlə tədqiqat ərazisi 2012-2020-ci illərdə 

marşrut və yarımstasionar geobotaniki metodlar vasitəsilə tədqiq edilmişdir [7]. Çöl 

tədqiqatları nəticəsində Rh. coriaria bitki növünün rayonunun şimal, şimal-şərq və mərkəzi 

hissəsində arandan orta dağ qurşağına kimi təbii bitki qruplaşmaların tərkibində meşələrdə, 

çay ətrafı ərazilərdə, dağ meşələrində və daşlı açıq sahələrdə yayıldığı müəyyən edilmişdir. 

Qax rayonunun mərkəzi hissəsində,180-300 m d.s.-dən hündürlükdə Əyriçay çay ətrafı 

ərazilərdə Rh. coriaria növü ləkələr şəklində və ya tək-tək yayılmışdır. Təbii bərpası 

qənaətbəxşdir. Fitesenozda Acer campestre L., Paliurus spina-christi Mill., Rosa canina L., 

Punica granatum L., Capparis herbacea Willd., Centaurea iberica Trevir. ex Spreng., və s. 

növlə qeydə alınmışdır. 

Tədqiqat ərazisinin şimal və şimal-şərq hissəsində aşağı dağ qurşağından orta dağ 

qurşağına kimi meşələrdə, dağ meşələrində və daşlı açıq sahələrdə yayılmışdır. Burada 500- 

650 m hündürlükdə (rayon ətrafı, Birinci Biləcik kənd yolu ətrafı, Kürmük məbədi ətrafı) olan 

ərazilərdə Carpinus orientalis L. (şərq vələsi) ağac növünün dominantlığı ilə yaranan qarışıq 

meşə ərazilərində qrup şəklində və ya tək-tək rast gəlinir. Ərazidə Rubus sanctus-Rhus 

coriaria mikroassosiasiyası qeydə alınmışdır. Qaşqaçay və Aşağı Malax kəndləri 

istiqamətində yol ətrafı ərazilərdə Rh. coriaria bitki növü güclü antropogen təsirə məruz 
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qalmış seyrək meşəlik və açıq daşlıq ərazilərdə rast gəlinir. Burada 600-800 m dəniz 

səviyyəsindən hündürlükdə C. orientalis ağac növünün dominantlığı, bəzi sahələrdə isə şərq 

vələsi ilə birlikdə Juniperus oblonga M. Bieb. (uzunsov ardıc) kol bitkisinin subdominantlığı 

ilə formalaşan qarışıq meşə sahəsində qrup şəklində bitir. Burada aşı sumax növünün iştirakı 

ilə Carpinus orientalis – Rhus coriaria + Rubus sanctus mikroassosiasiyası qeydə alınmışdır 

(şəkil 1). Fitosenozda tez-tez rast gəlinən ağac və kol növləri bunlardır: Crataegus pentagyna, 

Cornus mas, Paliurus spina-christi, Mespilus germanica, Malus orientalis və Corylus 

colurna. Ərazidə eyni zamanda açıq daşlıq olan sahələrdə 1-2 m-ə qədər hündürlükdə olan 

Rh. coriaria bitki növü kiçik bir ərazidə ləkələr şəklində yayılmışdır. 800 m d. s.-dən yuxarı 

hündürlükdə Rh. coriaria bitki növü əsasən qarışıq və ya Carpinus betulus L. və C. orientalis 

ağac növlərinin dominantlığı ilə yaranan dağ meşələrinin tərkibində qrup şəklində və ya tək- 

tək olaraq rast gəlinir. 

 

  

Şəkil 1. Rhus coriaria L. (aşı 
sumax) bitki növü. 

Şəkil 2. Qax rayonun şimal-şərq hissəsinə aid ərazilərdə 
Rhus coriaria bitkisinə antropogen amillərin təsiri. 

 

Qax rayonunun mərkəzi hissəsində Rh. coriaria bitki növünün meyvələri ədviyyat kimi 

qida xüsusiyyətinə görə yerli əhali tərəfindən toplanılır. Buna baxmayaraq növün 

meyvələrinin, eyni zamanda toxumlarının toplanılması onun təbii çoxalmasına və 

davamlılığına güclü mənfi təsir göstərmir. Lakin tədqiqat ərazisinin şimal-şərq hissəsində aid 

Qaşqaçay və Aşağı Malax kəndləri istiqamətində yol ətrafı ərazilərdə insan fəaliyyəti 

nəticəsində aşağı dağ qurşağında yerləşən meşələrin, xüsusilə aşı sumax növünün yanacaq 

əldə etmək məqsədilə oduncaq kimi istifadəsi üçün qırılması və məhv edilməsi kimi güclü 

antropogen mənfi təsirlər müşahidə edilmişdir. Bu təsirlər nəticəsində yol kənarı ərazidə olan 

meşə sahəsi açıq seyrək kolluq ilə əvəz olunur. Bu isə öz növbəsində rayonun meşə 

ekosisteminin deqradasiya olunması ilə nəticələnir (şəkil 2). Eyni zamanda ərazidə mal- 

qaranın sistemsiz olaraq otarılması da bitki növünün təbii bərpasına ciddi mənfi təsirlər 

göstərir. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКОГО ВИДА Rhus 

coriaria (Anacardiaceae) В ГАХСКОМ РАЙОНЕ 

Ибрагимова Аида Кудрат, докторант 

Али-заде Валида Мовсум, академик 

Институт Ботаники НАН Азербайджана 

Изучены фитоценотические особенности и современное состояние редкого вида 

Азербайджана    Rhus    coriaria L.,     произрастающего     в     Гахском     районе. 

Анализ высотного распределения показал, что на исследуемой территории ареал 

вида распространяется от нижнего до среднего горного пояса. В результате полевых 

исследований установлено отрицательное воздействие антропогенного фактора - 

активная вырубка растения для использования на древесное топливо, которая ведет к 

сокращению численности вида, что создает угрозу его исчезновения в Гахском 

районе. 

 

 
CURRENT STATE AND PHYTOCENOTIC CHARACTERISTICS OF THE RARE 

SPECIES Rhus coriaria (Anacardiaceae) IN THE QAKH DISTRICT 

Ibrahimova Aida Gudrat, PhD student 

Ali-zade Valida Movsum, Dr. Professor 

Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences 

The phytocenotic features and the current state of Rhus coriaria L., a rare species of 

Azerbaijan, growing in the Qakh district, have been studied. The analysis of the altitudinal 

distribution showed that the range of the species in the study area extends from the lower to 

the middle mountain zones. As a result of field studies, it was identified a negative impact of 

the anthropogenic factors, such as active cutting down of a plant for use on wood fuel, which 

leads to a decrease in the number of the species, which poses a threat of its extinction in the 

Qakh district. 

http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011–2020/Aichi-Targets-EN.pdf
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GƏNCƏÇAY HÖVZƏSİNİN MAMIR FLORASI 

B.ü.f.d. Aslanova Yeganə Azad qızı 

Balabəyov Nazim Nadir oğlu 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: mamır, yayılma, epifit, epigey, epiksil 

Ключевые слова: мох, распространение, эпифит, эпигей, эпиксил 

Keywords: moss, spread, epiphyte, epigey, epixil 

Gəncəçay - Kürün sağ qolu olmaqla, Daşkəsən, Göy-göl rayonları, Gəncə şəhəri 

ərazisindən axaraq Mingəçevir sy anbarına tökülür. Hövzə cənubda yerləşən bol yağıntılı alp 

çəmənliklərdən şimalda yerləşən az yağıntılı quru çöl və yarımsəhra çöllərinə qədər uzanır. 

Mamırlar —ali bitkilər olub təxminən 25000 növü mövcuddur. Yosunlar və mamırlar 

quruluşuna və çoxalmasına görə eynidir. Müxtəlif yerlərdə müxtəlif adlanır. Daha yüksək 

inkişaf etmiş bitkilərdir. Onların quruluşunun mürəkkəbləşməsi yerüstü həyat şəraitinə 

uyğunlaşması ilə əlaqədardır. Dünyada mövcud olan 25.000-ə qədər mamır növündən 445-inə 

Azərbaycan brioflorasında rast gəlinib. Onlardan Amblystegiaceae, Brachytheiaceae, 

Hypnaceae, Trichostomaceae, Dicranaceae, Pottiaceae fəsilələri daha çox növlərlə təmsil 

olunmuşlar. 

Digər bitki qrupları kimi Gəncəçay hövzəsinin mamır florası da zəngin və müxtəlifdir. 

Flora zənginliyi və müxtəlifliyinə səbəb, hövzənin fiziki-coğra- təbii-tarixi şəraitinin müxtəlif 

olmasıdır. 

Çöl tədqiqat materialları və ədəbiyyat məlumatlarının işlənməsi nəticəsində Gəncəçay 

hövzəsi üçün 29 fəsilə 65 cinsə aid 184 mamır növü aşkar olunmuşdur [4]. 

Gəncəçay hövzəsi meşə, çəmən, bozqır, səhra və yarımsəhra floristik kompleksləri 

əhatə edən təbii-coğrafi regiondur. Hər bir bitkilik tipi özünün zonal mamır örtüyü ilə yanaşı, 

intrazonal, azonal və ekstrazonal xarakter daşıyır [5]. 

Meşə mamırları florada üstünlük təşkil edir. Bitmə yerindən asılı olaraq meşə 

fitosenozlarında epigey, epifit, epiksil növlər üstünlük təşkil edir [2]. Meşə torpaqlarında 

qeydə alınan 65 növün əksəriyyəti bütün meşələrdə rast gəlır və meşələrdə sinuzial struktur 

əmələ gətirir [4]. Palıd dəniz səviyyəsindən 1100-1600 m yüksəklikdə Gəncə çayının hər iki 

sahilində üstünlük təşkil edir. Palıd meşələrinin torpaq mamırları zəngin deyil. Lakin ot 

örtüyü pozulmuş torpaqlarda ilkin çiməmələgəlmədə iştirak edir. Epifitlərlə zəngindir. 

Hövzənin palıd meşələrində 40 epifit növ qeydə alınmışdır. Yaşlı palıdda 5-6 növ müşahidə 

olunur. Gövdənin əsasında Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex Web. et Mohr) Br., B. 

reflexum (Starke) Bruch et al., Bryum capillare Hedw. gövdə boyu yuxarı qalxdıqca 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, Orthotrichum obtysifolium Brııd. növləri 

üstünlük təşkil edir. 

Gəncəçay vadisi boyu lokal şəkildə meşə massivləri, meyvə bağları, yaşıllıq sahələrinin 

olması mamırların yayılması və inkişafı üçün daha əlverişli ekoloji şərait yaratmışdır. 

Hövzədə 19 fəsilə 46 cinsə aid 84 epifıt mamır növü qeydə alınmışdır [4]. Meşə 

massivlərinin qırılması, təbii bitkiliyin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında becərilməsi və s. 

antropogen təsirlər nəticəsində bır çox kseromorf nişanələr qazanmışdır. Gəncəçay vadisində 

kseromorf xüsysiyyət qazanmış, geniş yayılmış epifınlərə Amblystegiella subtilis (Hedw.) 

Loeske, Amblystegiella confervoides (Brid.) Loeske, Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 

Homalothecium philippeanum W.P.Schimper., Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex Web. 

et Mohr) Br., B. populeum (Hedw.) Br. Sch., Cirriphyllum piliferum (Schreb. ex Hedw.) 

Grout, Rhynchostegium murale (Hedw.) Bryn. və s. göstərmək olar. 

Epifitlər əsasən orta və yuxarı dağ meşələrində, meyvə bağlarında, həmçinin 

aqrofitosenozlarda ağac və kol bitkilərinin üzərində yaşayırlar. Vələs-fıstıq, palıd-vələs, 

göyrüş-ağcaqayın meşələri epifıtlərlə daha zəngindir. Farofitdən və rast gəlmə yerindən asılı 
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olaraq epifıtlərin növ tərkibi də müxtəlif olur. Palıd, vələs gövdəsinin əsasında rast gələn 

Brachythecium reflexum (Starke) Schimp, B.salebrosum (Veb. et Mohr.) B.S.G., Holocomium 

splendens (Hedw.) B.S.G növləri zoğda və gövdənin yuxarı hissələrində rast gəlmir. Həmin 

növlər eyni zamanda çürümüş kötük və mamır örtüyü arasında geniş yayılır. Palıd və 

fıstıqdan fərqli olaraq göyrüş və ağcaqayın gövdəsi üçün Amblystegiym sybtilis (Hedv.) 

Loeske., A. 

Dəniz səviyyəsindən 600-800 m və 1600-1700 m hündürlükdə örtük ağacın gövdəsini 

və yan budaqlarım tamamilə əhatə edir. Mamırların yayılmasında üzərində inkişaf etdiyi 

substrat da mühüm rol oynayır By cəhətdən hövzənin mamırları epifit, epilit, epigey, epiksil, 

epibriofitlərə ayrılır. Epifitlər florada üstünlük təşkil etdiyindən Gəncəçay hövzəsinin epifit 

mamırları planlı öyrənilmişdir. 

Epifitizm (yun. epi-üzərində, fiton-bitki) bitkilərin həyatında mühüm hadisə olub, başqa 

bitkilər üzərində yaşayan, onlardan dayaq kimi istifadə edən bitkilərin yaşayış tərzidir. 

Epifitlərin torpaqla əlaqəsi olmur. Bununla əlaqədar epifitlərdə su və qida almağa və səmərəli 

sərf etməyə uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir. Epifitlər parazit deyildir. Onlarin bitkidən yalnız 

fiziki dayaq kimi asıllıqları vardır. Ən geniş yayılan epifitlər mamırlar, şibyələr, 

səhləbkimilər, qıjıkimilər və s. bitkilərdir. Brioloji tədqiqatlar aparılan Gəncəçay vadisinin 

epifit mamır florası zəngin və müxtəlifdir. Epifit mamırların tədqiqi Gəncəçay vadisinin bitki 

örtüyünün yayılma qanynauyğunlyqları və antropogen dinamikasının açıqlanması üçün 

qiymətlidir. 

Mamırların uzun müddət hər hansı bir əraziyə uyğunlaşması nəticəsində, ərazinin 

ekoloji rejiminə uyğun morfoloji və ekoloji-bioloji xüsysiyyətləri ilə fərqlənən formalar 

əmələ gətirir. Mühit şəraitinin xarakterindən asılı olaraq həyati formalar biri-digərini əvəz edə 

bilir. Gəncəçay hövzəsində brioloji tədqiqatlar təbii xüsysiyyətlərinə görə bir-birindən kəskin 

fərqlənən əraziləri (400-3600 m) əhatə edir [3]. Tədqiqat ərazisində ağac və kollar epifıtlər, 

alp çəmənlərinin seyrək bitkilyi epigeylər, çılpaq qayalıqlar isə epilit həyati formalar üçün 

əlverişli şərait yaratmışdır. 

Ədəbiyyat 

1. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının sistematik təhlili / Azərbaycan 
elminininkişafı və regional problemləri. Bakı: Nurlan, 2005, s358-362 

2. Məmmədova A.V. Göy-göl Dövlət qoruğunun mamırlarının taksonomik xarakteristikasi 

/Azərbaycan florası: Bitkiliyin istifadəsi və qorunması.Bakı: Elm, 1999, s.65- 

3. Novruzov V.S. , NəbiyevR.Q. Gəncəçay hövzəsində mamırların yayıldığı bitki 

qruplaşmalarının botaniki-coğrafi Xarakteristikası. AMEA Botanika institutunun elmi 

əsərləri, XXVI cild, Bakı, 2006, s.21-27 

4. NəbiyevR.Q. Gəncəçay hövzəsi mamırlarının yayılma qanunauyğunluqları / Azərbaycan 

Botanika Cəmiyyətinin elmi əsərləri, Bakı, 2010,1 s. 161-165 

5. Новрузов В.С. Флорогенетический анализ лишайников Большого Кавказа и вопросы 

их охраны. Изд. «Элм». Баку.1990, с. 323. 

 
 

ŞƏMKİR RAYONUNDA RAST GƏLİNƏN BƏZİ QOV GÖBƏLƏKLƏRİNİN 

BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

F/d. Quliyeva Ramidə Zahid qızı 

Uğurzadə Aytac Asiman qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Müasir dövrdə ətraf mühitə antropogen təsir yükünün gücləndiyi şəraitdə təbii 
ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, bərpası, genofondun qorunması və senotik 



21  

müxtəlifliyin mühafizəsi məsələsi, ümumbioloji əhəmiyyət   kəsb   edən   aktual 

problemdir. 

Göbələklərin kompleks öyrənilməsi, təbii ekosistemlərin davamlılığını, dinamik 

inkişafını dərk etmək, təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi 

üçün real imkan yaradır. Göbələklər biosferin ayrılmaz tərkib   hissəsi kimi,   hal- 

hazırda kifayət qədər öyrənilməmişdir. Bu da mikologiyanın, ekologiyanın nəzəri və 

praktik problemlərinin həllində çətinlik yaradır. 

Azərbaycanın antropogen  anomaliyalara   ciddi məruz   qalmış   qərb   zonası üçün 

bu problemin öyrənilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Göbələklər canlı aləmin genofondu baxımından da əhəmiyyətlidir. Onlar biosferin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla, təbii komplekslərin formalaşmasında mühüm rol 

oynayır. Konkret ərazi göbələklərinin hərtərəfli öyrənilməsi, növlərin ekoloji-senotik 

xüsusiyyətlərinin, tətbiq imkanlarının açıqlanması, göbələklərdən  səmərəli istifadə 

olunması və mühafizəsi üçün vacibdir. 

Tədqiqatlar Şəmkir rayonunda aparılmışdır. Tədqiqatın obyekti kimi qov göbələkləri 

seçilmişdir. Göbələklərin tərkibi, marşrut və stasionar metodlarla tədqiq edilmişdir [7]. 

Bitkidə törədicinin tədqiqi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir. Hər şeydən əvvəl 

bitki və ya onun hansı isə orqanı göbələyin spormərhələsi və meyvə bədəni aşkar etmək üçün 

baxılmışdır. Belə strukturlar müşahidə olunan zaman preparat hazırlanmış və ona mikroskop 

altında baxılmışdır. 

Qov göbələklərinin 3000-ə qədər növü məlumdur [3, 8, 9]. Himenoforları boruşəkillidir, 

daxili hissəsi himeni qatı ilə örtülmüşdür [1, 2]. Lakin bəzi növlərində himenoforlar 

budaqlanan qatlar və ya anastomozlaşan lövhə şəklindədir. Burada müxtəlif quruluşlu 

himenoforlar arasında keçid formalar nəzərə çarpır. Əksər nümayəndələr çox böyük meyvə 

cisminə malikdir. 

Meyvə cismi at dırnağına bənzər, lövhəşəkilli, substrata yapışan və ya mərkəzində 

ayaqcığı olan papaqşəkillidir. Onlar müxtəlif bərklikdə, ətli, dəri kimi, mantarlaşmış və 

ağaclaşmış olurlar. Birillik və çoxillik olurlar. Göbələyin papağını kəsdikdə onun yaşını təyin 

etmək mümkündür. 

Yetişmiş sporlar borunun mərkəzinə tullanır, sonra aşağı düşərək hava cərəyanı 

vasitəsilə yayılırlar. Onların əksəriyyəti ağaclar üzərində saprofit və ya parazit həyat tərzi 

keçirir. Parazit formaları müxtəlif növ çürümələr törədir. Tikintidə işlədilən ağacların 

əksəriyyəti bu fəsilənin nümayəndələri tərəfindən çürüyür. Qov göbələklərinin bir sıra 

növləri, xüsusilə boletus (boletus) cinsinə aid olanlar meşə torpaqlarında geniş yayılaraq ağac 

bitkilərinin kökləri ilə mikoriza əmələ gətirir. 

Qov göbələklərinin sporların ağacın qabığındakı zədəli yerə düşür və inkişaf edir. 

Mitselilər ağacın oduncağına doğru uzanır, gövdədə at dırnağına oxşayan qov əmələ gəlir. 

Belə ağacların oduncağı inşaat üçün yararsız hala düşür. Odur ki, zədələnmiş, üzərində qov 

göbələkləri inkişaf etmiş ağaclar çıxdaş edilməlidir. Seçilib kəsilməlidir. Əks halda digər 

xırda zədə alan ağaclara sporlar düşür, onları da sıradan çıxarır. Nəticə etibarilə meşə 

təsərrüfatı əsaslı şəkildə zərər çəkir. Güclü qaryağdıqda ağaclar sınır qov göbələklərinin 

inkişvafı üçün əlverişli şərait yaranır. 

Merulius cinsinin ev göbələyi (Merullius lacrimans) növü tikintidə işlədilən ağac 

materiallarının qəddar düşmənidir [6]. Göbələk mitseliləri oduncağın daxilində yerləşir və 

qidalanır, üzərində isə əvvəlcə sarımtıl və ya qırmızımtıl damlalı ağ pambığabənzər mitseli 

yığını əmələ gətirir. Sonralar mitselilər qalın boz rəngli örtük təşkil edirlər. 

Eyni zamanda köbələk eni 7mm, uzunluğu bir neçə metr olan boz rəngli qayışlar əmələ 

gətirir. Burada nazik qabıqlı mitselilərdən əlavə qayışlara mexaniki möhkəmlik verən qalın 

qabıqlı hiflərə də təsadüf edilir. Eyni zamanda arakəsmələri olmayan və göbələyi su ilə təmin 

edən uzun hüceyrələr də müşahidə edilir ki, nəticədə göbələk əlverişsiz substrat üzərində belə 
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inkişaf edə bilir. O, əsasən divar üzərində uzanaraq bir mərtəbədən digərinə keçir. Əlverişli 

şərait yarandıqda isə yenidən inkişaf edərək yenidən mitseli əmələ gətirir. Ev göbələyində 

meyvə cismi çox nadir hallarda yaranır və substrat üzərində sərilmiş vəziyyətdə olur, əvvəlcə 

ağ, sonra isə 0,5 m-ə qədər diametri olan qonur sarı rəngli lövhə əmələ gətirir. Göbələyin ifraz 

etdiyi fermentlər oduncağın hüceyrə divarını uzununa və eninə parçalayır. Parçalanmış 

hissələr ovulub toz şəklinə keçir. Quruluşuna görə əvvəlki növdən fərqlənən və həmçinin ev 

göbələyi sayılan digər göbələklər də vardır ki, onlar tikintidə işlədilən ağac materialına böyük 

ziyan vurur. Göbələk vaxtında aşkar olunub ona qarşı mübarizə aparılmadıqda hətta evlərin 

uçmasına səbəb olur. 

Ev göbələkləri əsasən sporlar və mitseli vasitəsilə yayılır. Onların inkişafı üçün az (28- 

60 %) miqdarda rütubət tələb olunur. 

Fomes (Fomes) qov göbələklərinin ən geniş yayılmış cinsidir. O, çoxillik möhkəm 

meyvə cisminin olması ilə fərqlənir. Himenoforları boru şəklində olub, hər il yeni qat əmələ 

gətirir. Göbələyin mitseliləri ağacların gövdələri üzərində fakültıtiv parazit həyat tərzi keçirir 

və burada at dırnağına bənzər, yan tərəfləri nilə yapışan meyvə cismi əmələ gətirir. Həqiqi 

qov göbələyinə (F.fomentarius) quru və ya zəif ağac bitkilərinin gövdələrində təsadüf olunur, 

at dırnağına bənzər açıq boz rəngli, qabıqlı meyvə cismi əmələ gətirir. Meyvə cisminin ətli 

hissəsi sarımtıl mixəyi rəngli yumşaq və quru dəriyə bənzəyir, ondan qanaxmanı saxlayan 

dərman və kibritin əvəzedicisi kimi istifadə edilir. 

Poliporus (Polyporus) cinsi əvvəlcə yumşaq, sonra isə bərkiyən meyvə cismi əmələ 

gətirir. Müxtəlif ağac bitkiləri üzərində saprofit və parazit halda yaşayır. Cüzi bir qismi 

yeməli göbələklər sayılır. Bəzisi isə çəkisi 20 kq-a çatan qida məqsədilə istifadə olunan böyük 

yemiş boyda meyvə cismi verir. 

Dedalea cinsi nümayəndələrinin meyvə cisimləri odunlaşmış halda olub, çoxillikdir. 

Ona ölü oduncaq üzərində (əsasən palıdda, şpallarda) rast gəlinir. 

Lenzites cinsindən olan göbələk ağac, şpal, teleqraf dirəkləri və s. üzərində yaşayaraq 
oduncağı xarab edir. 

Yuxarıda qeyd edilən cinslərin nümayəndələri Azərbaycanda Quba, Şəki, Zaqatala və 

Talış meşələrində və Eldar şamı təbiət qoruğunda daha çox yayılmışdır. 

Onların növ tərkibi ətraflı öyrənilmişdir. Qov göbələkləri meşə bitkilərinə çox böyük 

ziyan vururlar. Onlara qarşı ən mühüm mübarizə vasitəsi profilaktika tədbirlərinin həyata 

keçirilməsidir. Xəstə ağacların meşələrdən çıxarılması, heyvanların meşədə otarılmasının 

qadağan olunması, kəsilən ağacların qonşu ağacları zədələmədən yıxılması əsas mübarizə 

tədbirləri sayılır. Onların nümayəndələri rütubətli şəraitdə quru oduncaqları, məsələn, 

dəmiryol şpalları, şaxtalarda istifadə olunan dirəkləri, teleqraf və körpü dirəklərini və s. 

çürüdürlər. Qov göbələkləri bu məqsədlə istifadə olunan ağacların hər il təxminən 10 %-ni 

çürüdərək təsərrüfata milyonlarla ziyan vururlar. Onlarla mübarizə məqsədilə ağacları 

antiseptik maddələrlə isladırlar. 

Bioloq A.S.Bondartsev ev göbələklərinin sistematikası və ekologiyasına dair geniş 

tədqiqat işləri aparmışdır. Onun bu işlərinin nəticəsi olan “Trutovıe qribı Evropeyski çasti 

SSSR i Kavkaza” (1953) adlı kitabı qov göbələklərinə həsr edilmiş dəyərli əsərlərdən biri 

sayılır [5]. 

Azərbaycanda bu   göbələklərin   ekologiyası,   fiziologiyası   və   biologiyasını   prof. 

X.Q.Qəmbərov tədqiq etmişdir [4]. 
Boletus cinsi çox az yaşayan ətli meyvə cismi ilə xarakterizə olunur. O, papaq və 

ayaqcıqdan ibarətdir. Papağın alt hissəsində yerləşən himenoforlar boru şəklində olub, 

mitselilərdən asanlıqla ayrılır. Ali nümayəndələrdə cavan himenoforları mühafizə edən örtük 

olur. 

Boletusun əksər növləri torpaq saprofitləridir, bəziləri isə ali bitkilərlə mikoriza əmələ 

gətirir. 
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THE BIOECOLOGICAL FEATURES OF SOME SPECİES OF POLYPORUS 

FOUND IN SHAMKIR DISTRICT 

Summary 

The article presents the bioecological features of some species of polyporus found in 

Shamkir district. It includes information on dry rot fungus of genus Merulius (Merulius 

Lacrymans), genus Fomes, genus Dadalea and the complications caused by them. 

 
 

AZƏRBAYCANIN QƏRB BÖLGƏSİNDƏ PERSPEKTİV ƏHƏMİYYƏT KƏSB 
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dos.İsmayılova Z.M., Allahverdiyeva L.N. 
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Taxıllar fəsiləsinin yer kürəsində 900 cinsə aid 11 min növü yayılmışdır. Azərbaycanda 

120 cinsə aid 450 növə rast gəlinir.21 növ qida,278 növ yem, 30 növ bəzək, 19 növ qazon, 12 

növ texniki xassəyə malikdir [3]. 

Azərbaycanın qərb bölgəsində yabani taxılların perspektiv əhəmiyyət kəsb edən 87 

növü yayılmışdır.Yabani taxıllar əsasən dağ-bozqır və yüksək dağ-bozqır siniflərinə, topallı 

bozqırlar, kəklikotlu-gəvənli-topallı bozqırlar, çəmən bozqırları formasiyalarına ayrılır. Dağ 

bozqırları mürəkkəb qurluşlu relyefə malik sıldırımlı yamaclarda yayılmışdır. Əsasən 

yamacların cənub və cənub-şərq hissəsində zəif inkişaf etmiş torpaqlarda, daşlı-qayalı 

yamaclarda rast gəlir. Yabani taxıllar 8 formasiya (yovşanlı-ağotlu, yovşanlı-topallı, yovşanlı- 

şiyavlı, şiyavlı-müxtəlifotlu, ağotlu, topallı, şiyavlı, gəvənli-kəklikotlu-topallı,) və 9 

assosiasiyanın (ətirli yovşanlı-qandayandırıcı ağotlu, ətirli yovşanlı-çərənlı - topallı, ətirli 

yovşanlı-şoviç şiyavlı, lessinq şiyavlı-ətirli yovşanlı, kəkldikotlu-qandayandırıcı ağotlu, 

şırımlı topallı-lessinq şiyavlı-şoviç şiyavlı, iyli ardıclı-tikanlıgəvənli-topallı,tikanlı gəvənli- 

yerəyatıq topallı) tərkibində rast gəlir. 

Taxılların əksər nümayəndələri birillik və çoxillik ot bitkiləridir. Gövdələri adətən 

xüsusi gövdədir. Küləş adlanır, nazikdir (0,3-0,5 sm) silindr formasındadır. Bütün 

nümayəndələrində buğum araları boşdur, buğumlar isə doludur. Gövdə budaqlanmır. 

Taxıllarda budaqlanma kök boğazından başlayır və kollanma başlayır. Yerüstü hissəsinin 

zənginləşməsinə səbəb olur. Yarpaqları növbəli düzülüşə malikdir, iki cərgədə yerləşir. 

Ayrılma bucağı 180 dərəcədir. Yarpaqları uzun silindrik qından və uzun ensiz lentvari ayadan 

ibarətdir. Yarpaq ayasının qından ayıran sahəsində dilcik adlanan (Liqula) çox kiçik bəzən 

http://www.vinogradik.net/yhod_za_plod/borba_s_bolez/mildju/htm
http://www.greenrussia.ru/vinograd/php
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lövhəvari xüsusi çıxıntı və ya kirpikcik forması alır. Dilçiyin forması, iriliyi, quruluşu 

sistematik əlamət hesab olunur və təsnifatda xüsusi rol oynayır. Dilçiyin morfoloji təbiəti tam 

aydın deyildir. Bəzi morfoloqlar belə hesab edirlər ki, dilçik iki yarpaq altlığının 

birləşməsində əmələ gəlmişdir. Onun bioloji rolu ola bilsin ki, qınla gövdə arasında suyun 

keçməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir.Qının qaidə hissəsi nisbətən qalınlaşaraq aydın 

nəzərə çarpan yarpaq buğumundan şişkinlik əmələ gətirir. Onun kənarı gövdəni sıx əhatə edir. 

Əksər bitkilərdə qının kənarı birləşmir. Buşumlarının aşağı tərəfi qınlarla mühafizə 

olunduğundan gövdə meristeminin, interkolyar meristemin uzun müddət zərif hüceyrə 

quruluşunun fəaliyyətinə şərait yaradır. Ona görə də taxıllarda interkolyar böyümə fəal davam 

edir. Тахылларда эювдянин будагланмасы торпаьын алтында вя йа торпаьын сятщиндян 

башлайыр. Бурадан коллашма зонасы башлайыр. Коллашма зонасы йан зоьларын 

ясасыны тяшкил едир. Йералты зоьларын узунлуьу вя бой истигамятиндян асылы 

олараг кюкцмсовлу, соьанаглы, йумшагколлу вя сых коллу тахыллара айрылыр. Cых 

коллу тахылларда торпаьын цстцндян, йумшаг коллу тахылларда ися торпаьын 

алтындан , сых йерляшмиш буьумлардан зоьлар чыхараг тахыл колу ямяля эятирир. Бу 

буьумлара коллашма буьумлары дейилир. Йабани тахылларын тохумлары ясасян кцляк 

васитясиля йайылыр. Бунунла ялагядар бир чох нювлярдя тцкъцкляр, сых йцнэцл чичяк 

пулъуглары, тиканъыглар ямяля эялмишдир. Taxıllara respublikamızın düzənlik 

zonasından tutmuş yüksək dağ çəmənlərinə qədər hər bir bitkilik tipində (səhra, yarımsəhra, 

bozqır, friqana, subalp və alp çəmən, su-bataqlıq, meşə) rast gəlmək olur[2,3,4]. 

Yenikənd,Şəmkir su anbarları ətrafının bozqırlaşmış bitki assosiasiyalarında, həmçinin 

yarımsəhralarda yayılır. 

Təbii yem sahələrində taxıllar həlledi əhəmiyyətə malikdir. Ən yaxşı təbii yem 

sahələrinin 70-90 %-i taxıllardan ibarət otlar təşkil edir. Səhra və yarımsəhra tipli bitkilərdə 

bunlara misaql olaraq soğanaqlı qırtıc (Poa bulbosa), şərq bozağı (Eremopyrum orientale), 

bərk quramit (Aegilops squarrosa), yapon tonqalotu (Bromus japonicus) və s. göstərmək 

olar.Bu bitkilərə başqa sözlə efemerlər də deyilir. Vegetasiyasını çox qısa bir müddətdə (1,5-3 

ay) başa çatdıran birillik bitkilərə efemerlər, çoxilliklərə isə efemeroidlər deyilir. Təbii bnitki 

örtüyündə vegetasiya dövrü qısa, lakin çoxillik bitki olan bir çox soğanaqlı və kökümsov 

gövdəli bitkilər mövcuddur ki, bunlar efemeroidlər adlanır. Bunlara misal olaraq soğanaqlı 

arpanı, soğanaqlı qırtıcı, xırda mavi qarayoncanı, xaçgülünü və s. göstərmək olar. 

Tədqiqi olunan taxılların 54 növün mühafizəyə ehtiyacı vardır. Mühafizəyə ehtiyacı 

olan taxılların bir qismi Azərbaycanın «Qırmızı kitabı»na daxil edilmişdir. Taxıllar bir çox 

formasiyaların əsas tərkib hissəsi olduğundan, ayrı-ayrı növləri deyil, bütovlükdə senozların 

mühafizəsini təşkil etmək daha məqsədəuyğundur. 
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Yenikənd su anbarı - Şəmkir və Mingəçevir su anbarlarının arasında yerləşir. Ümumi 

sahəsi 23,2 kv.km., su həcmi 158 mln kub m-dir, 2000-ci ildə istismara verilmişdir. Anbarın 

suyu ilə Samux rayonunun 6 min hektar torpaq sahəsi suvarılır. Şəmkir su anbarından 14 km 

aşağıda yerləşir [3]. 

Bitki örtüyünün kompleks öyrənilməsi təbii ekosistemlərin davamlılığı, inkişaf 

istiqamətləri və proseslərin dinamikasının proqnozlaşdırılmasına şərait yaratmaqla, bitki 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi üçün real zəmin yaradır.Bu 

problemin həlli Yenikənd su anbarı ətrafı üçün daha aktualdır. Yenikənd su anbarı ətrafının 

bitki örtüyü səhra, yarımsəhra, bozqır, tuqay, çala-çəmən, su-bataqlıq bitkilik 

formasiyalarından ibarətdir. 

Səhra və yarımsəhra bitki örtüyü ilə xarakterizə olunan bu bölgə yüzilliklər ərzində 

antropogen anomaliyaların təsir dairəsində olmuş, nəticədə bitki örtüyü güclü deqredasiyaya 

uğramışdır. Su anbarı ətrafı yovşanlı bitki formasiyaları indi antropodinamik suksessiyalar 

nəticəsində antropogen senozlara çevrilmişdir. Su anbarı ətrafı yovşanlı bitki 

formasiyalarından uzun müddət səmərəli istifadə olunmaması, yaxşılaşdırma tədbirlərinin 

aparılmaması nəticəsində onların bitki örtüyü tamamilə pozulmuş, şoranlaşma, erroziya 

prosesləri üçün şərait yaranmışdır. Bir çox sahələr kənd təsərrüfatı bitkiləri altında sistemsiz 

becərilmişdir. Yovşanlı bitki formasiyaları ekoloji cəhətdən davamlı olmasına baxmayaraq 

asan dağılan təbii ekosistemlərdir [3,4,5]. 

Su anbarının əhatə dairəsində tuqay meşələri kiçik massivlər şəklində qalıqları 

qalmışdır. Tuqay meşələri adətən müxtəlif bitki qruplaşmalarından ibarət olub, bozqır 

sərhədlərinə qədər davam edir Kürqırağı tuqay meşələrində ağyarpaq qovaq (Populus 

hybrida), söyüd (Salix sp.) üstünlük təşkil edir. Qarağac, qovaq, yulğun, qızılağac, qaratikan, 

nar, püstə kimi ağac və kol bitkiləri tuqay meşərinin tərkib hissəsidir. 

Meşəliyin seyrək yerlərində sıx yulğun (Tamarix sp.) kolları bitir. Meşəliyin seyrək yerlərində 

sıx yulğun (Tamarix sp.) kolları bitir. Tuqay meşələri bozqırlara doğru getdikcə yulğun 

cəngəllikləri ilə növbələşir. Yulğun cəngəlliyi (Tamarix ramosissima) tuqay meşələrinin 

səciyyəvi bitki qruplaşmasıdır. Əvvəlcə yulğunluqlar meşənin tərkib hissəsi kimi biruzə verir, 

meşə altlığı əmələ gətirir, sonra isə yulğunluq edifikatora çevrilir. Sonra onlara başqa bitkilər 

qoşularaq çoxmərtəbəli sistem əmələ gətirir. qaratikan (Paliurus spina-christi), topulqa 

(Spiraea sp.) üstünlük təşkil edir. Doqquzdon (Lonicera sp.), itburnu (Rosa sp.), əzgil 

(Mespilus germanica), yemişan (Crataegus sp.), palas murdarçası (Rhamnus pallasii), 

qaramurdarça (Cornus sanguinea) və başqa kollara rast gəlinir. 

Qamışlıq bitki qruplaşmaları (Phragmites communus). Yenikənd su anbarı ətraf 

ərazilərinin sucaq əraziləri üçün səciyyəvidir.Qamış burada həm təmiz və həm də qarışıq 

assosiasiyalar əmələ gətirir. Qarışıq assosiasiyalarda sahil lığı, sünbülvari daraqotu, daraqvari 

suçiçəyi, dəniz noyadası, sahilə yaxın yerlərdə adi tripolium, iri paz otu və çoxlu halofitlər 

yayılmışdır. Qamışlıqlar tədricən birillik Aeluropus repens və A.littoralis kimi şoran 

taxıllarından ibarət qruplaşmalara çevrilir. Artemisia meueriana, Alhagi pseudoalhagi, 

halofitlər Salsola dendroides, torpağın üst səthinə yaxın kökümsov əmələ gətirən halofitlər 

inkişaf edərək  tədricən yarımsəhra bitkilik tipinə keçir. 

Səhra bitkilik tipinin bitki örtüyü seyrək olsa da mürəkkəb növ tərkibinə malikdir. 

Bitkiliyin növ tərkibində əsasən qısa vegetasiya müddətinə malik efemerlər (Snecio vernalis, 

Avena eriantha, Medicaqo minima, Anisantha rubens, Bromus japonicus, Aegilops tauschii, 

Lolium rigidum, Eremopyrum orientale və s.) və efemeroidlər (Taraxacum officinale, 

Bongardia chrysogonuum, Poa bulbosa, Allium rubellum, Gagea chanae, G.pumilum və s.) 

eləcə də kol, yarımkol və yarımkolcuqlar (Artemisia, Kalidium, Salsola, Tamarix, Capparis 

və s. cinslərin bəzi növləri) iştirak edirlər. 

Yenikənd su anbarı ətrafı ərazilərdə səhra və yarımsəhralar arasında o qədər də kəskin 

sərhəd yoxdur. Torpaq və qrunt suları ilə əlaqədar onlar talalar şəklində fasiləsiz olaraq bir- 

https://az.wikipedia.org/wiki/2000
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birini əvəz edir. Tipik gəngizli səhra elementi olan Salsola dendroides tez-tez Artemisia 

meueriana, Atriplex turcomanika, Camphorosma lessingi və digər halofit və efemerlərə 

qarışaraq yarımsəhralara çevrilir. Kiçik qum təpəciklərdə Alhagi pseudoalhagi, Lagonychium 

farctum, Onopordon heheracanthum, Chondrilla yuncea, Cynodon dactulon bitkilərdən 

Tribulus terrestris, Zerna tectorum, Salsola pestifer kimi tipik səhra elementləri rast gəlir. 

Yenikənd vadisinin bitki örtüyündə qarağanlı səhralar (Salsola dendroides) əsas rol 

oynayır. Qarağan səhralarının spesifik assosiasiyalarında 35 növ qeydə alınmışdır. Qarağanlı 

səhralarda Artemisia meueriana, Suaeda microphilli, Camphorosma lessingi, Kalpidum 

caspika, Anabazis aphulla və s. növlər sinuziya əmələ gətirirlər. Sinuziyalarda efemer və 

efemeroidlər mühüm rol oynayır. Çoxbudaqlı yulğun Yenikənd vadisində ən geniş yayılmış 

növ olub, tuqay meşələrində, çay hövzələri və çay sahillərində, çınqıllıqlarda, şoranlaşmış və 

şorakətli yarımsəhralarda, hətta qarağanlı səhralarda yayılır. 

Su anbarının su ayrıcı və ətrafı subasar sahələrində 14 fəsilə, 20 cinsə aid 29 növ su və 

bataqlıq bitkisi qeydə alınmışdır.Ciyən (Typhaceae),su çiçəyi (Patomogetona),bağavər 

(Alismataceae), Taxıllar (Poaceae), Cillər (Cyperaceae), Cığ (Juncaceae), Qırxbuğum 

(Polyganaceae) Qaymaqçiçəyi (Panunculaceae), kələm (Brassicaceae),çətirçiçəklər 

(Apiaceaee), dodaqçiçəklilər (Lamiaceae) su bataqlıq bitkilərinin əsas fəsilələridir [1,2]. 

Yenikənd su anbarı ətrafında taxıllar və soğanaqlı bitkilər üstünlük təşkil edir [5]. 
Yenikənd su anbarı ətrafinda 21 fəsilə 31 cinsə aid cəmi 118 növün yayılması müəyyən 

edilmişdir [6]. 

Massivin bitki örtüyündən uzun dövrlər sistemsiz istifadə olunması, yaxşılaşdırma 

tədbirlərinin aparılması nəticəsində ot örtüyü pozulmuş, yem əhəmiyyətli yovşanlıqlar ikinci, 

hətta üçüncü dərəcəli alaqlarla əvəz olunmuşdur. Bu vəziyyətin qarşısının alınması üşün səth 

və kökündən yaxşılaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib hesab olunur. Kökümsov 

gövdəyə malik cillər, qamış, qırtıc, boymadərən kimi bitkilər vasitəsilə eroziyalara qarşı 

mübarizə aparmaqla, üçan, dağılan qumsal sahilləri, bəndləri bərkitmək mümkündür. 

Yenikənd su anbarı bəndinin bərkidilməsində bu bitkilərdən istifadə etmək olar. 
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Xülasə:Aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq, 

Asphodelales sırasına daxil olan cins və növlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının bitki 

örtüyündəki mövqeyi, geobotaniki rayonlar üzrə yayılması və bioekoloji xüsusiyyətləri 

müəyyən edilmişdir. Asphodelales fəsiləsiı floramızda 2 cins, 3 növlə təmsil olunduğu 

göstərilmiş, hər bir növün botaniki təsviri verilmişdir. Fəsiləyə daxil olan növlərin qida, 

bəzək, dərman və s. faydalı xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: geofit, cins, növ, sistematik təhlil, dekorativ bitkilər 

Ключевые слова: геофит, род, вид, систематический анализ, декоративные 

растения 

Key words: geophyte, genus, species, systematic analysis, ornamental plants 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm təbii sərvətlərindən biri onun florası, bitki örtüyü, 

təbii biçənək, otlaq sahələri və meşələridir. Floramız təkcə növ sayı ilə deyil, eyni zamanda 

əhəmiyyətli bitki növləri baxımından da olduqca zəngindir. Belə ki, regionda yem, qida, 

balverən, dərman, vitaminli, aşı maddəli, boyaq, bəzək, efiryağlı və s. faydalı bitkilər 

yayılmışdır. Qeyd olunan əhəmiyyətli bitkilərin içərisində Asphodelales sırasının 

nümayəndələri də regionda özünəməxsus yer tutur. 

Bitkilərin təyinində Azərbaycan və Qafqaz floraları çoxcildliyindən və son 

nomenklatur kodekslərdən istifadə edilmişdir 7, s. 121-124; 8, s. 135-147; 9, s. 583-587]. 

İUCN Beynəlxalq qırmızı siyahıya uyğun qiymətləndirmə aparılmış, nadir növlərin 

qorunması üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir 6, s. 158-163. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış Asphodelales sırasının taksonomik 

tərkibinin dəqiqləşdirilməsi, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, bitkilik tiplərində və 

botanki-coğrafi rayonlar üzrə yayılmasına görə mövqeyi, xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli 

növlərinin tədqiqi əsas məsələlərdən biridir. Əldə olunmuş son məlumatlara əsasən 

taksonomik və nomenklatur dəyişiklikləri nəzərə almaqla, regionda Asphodelales sırasının 

taksonomik spektri dəqiqləşdirilmişdir [2, s. 68-69; 5, s. 50-51; 7, s. 121-124; 8, s. 135- 147; 

9, s. 583-587]. 

Asphodelaceae Juss. - Asfodelinakimilər fəsiləsinə daxil olan növlər çoxillik, 

kökümsovlu, köküyumrulu geofit bitkilərdir. Çiçəkləri tək və iri olub, salxım çiçək 

qruplarında toplanmışdır. Adətən ikicinslidirlər. Çiçəkəri 3, nadirən 2 üzvlüdür. Yumurtalıq 3 

yuvalı, sütuncuğu sapşəkillidir. Çiçək formulu P3+3 A3+3 G(3) şəklindədir. Meyvələri 

qutucuqdur. Gövdə yarpaqlarının və erkəkciklərinin vəziyyəti cinsləri səciyyələndirən 

əlamətlərdir. Yer kürəsində bu fəsiləyə daxil olan bitkilər 42 cins və 1500-dən çox növlə 

təmsil olunurlar. Qafqazda və Azərbaycanda 2 cinsə aid 4 növ, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində isə 2 cinsə aid 3 növü vardır. 

Asphodeline Reichenb. - Asfodelina. Kökümsovlu gövdələri yarpaqla örtülü olan 

bitkilərdir. Yarpaqları xətti bizvaridir. Çiçəkləri ağ və ya sarı rəngdə olmaqla, sıx çiçək 

qrupunda toplanmışdır. Çiçəkaltlıqları pərdəvaridir. Çiçəkyanlığının yarpaqcıqları 6 ədəd 

olub, tək damarlıdır. Erkəkcik sapları qeyri-bərabərdir və əsası genişlənmişdir. Yumurtalıq 3 

yuvalıdır, sütuncuq sapşəkillidir, meyvələri qutucuqdur. Nümayəndələri qiymətli dekorativ, 
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dərman və yabanı tərəvəz bitkiləridir. Cinsin Aralıq dənizi və Ön Asiyada yayılmış 15 

növündən Qafqazda 5, Azərbaycanda və o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 

növünə rast gəlinir. 

Asphodeline prolifera (Bieb.) Kunth - Ağacvari asfodelina. Gövdəsinin hündürlüyü 10- 

40 sm-dir. Bitkinin yuxarı hissəsi sıx, aşağı hissəsi isə az yarpaqlıdır. Yarpaqları xətvari- 

bizşəkillidir, aşağısı genişlənmış ağ pərdəşəkillidir. Sünbülü boş olub, 4-10 çiçəklidir. 

Saplağının uzunluğu çiçəkaltlığının uzunluğuna bərabərdir. Çiçəkyanlığı ağ rəngli 8 mm 

uzunluğunda, çiçəkyanlığının yarpaqcıqları isə ellipsvari və kütdür. Qutucuğu oval- 

kürəşəkillidir, 4-5 mm diametrdə olub, ağımtıl cizgilidir. Toxumu üçtilli bozumtul rənglidir. 

May ayında çiçəkləyir, iyun ayında isə toxum verir. Mezokserofit bitkidir. Şərqi Qafqaz 

coğrafi areal tipinə daxildir. Orta dağlıq qurşağın quru, daşlı-çınqıllı yamaclarında və əhəngli 

yerlərdə rast gəlinir. 

Culfa rayonun Darıdağ, Gülüstan, Dərəşam dağlarında və Şahbuz rayonun Biçənək, 

Külüs, Keçili kəndləri ətrafından toplanılmışdır. Növ sayının azlığı ekoloji və antropogen 

amillərin təsirindəndir. Kiçik ərazilərdə tək-tək bitdiyindən ehtiyatı azdır. Bəzək bitkisidir. 

Qorunması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasın “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir. 

Yayıldlğı ərazilər xüsüsi nəzarət altına alınmalı və mühafizə olunmalıdır [ 6. s.158-163]. 

Eremurus Bieb.- Çiriş. “Eremurus” latın dilində ”eromos” səhra, “ura” - quyruq olub, 

lüğəti mənası səhra quyruğu deməkdir. Kökləri iynəyəbənzər qalınlaşmış, çoxillik geofit 

bitkilərdir. Gövdəsi budaqlanmır. Yarpaqları kökətrafında rozet əmələ gətirən bitkilərdir. 

Salxım tipli çiçək qrupu gövdənin ucunda yerləşməklə, sarı rənglidir. Çiçəkyanlığı 6-15 

yarpaqcıqlıdır. Erkəkcikləri 6 ədəd, qeyri-bərabər, sütuncuğu sapşəkilli və xırda ağızcıqlıdır. 

Meyvəsi qutucuq kürəşəkilli və arakəsməlidir. Cinsin Ön və Mərkəzi Asiyada yayılmış 22 

növündən Azərbaycanda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yanlız bir növünə rast gəlinir. 

Eremurus spectabilis Bieb.- Görkəmli çiriş. Çoxillik geofit bitki olub, kökləri lətli 

olmaqla 25 sm uzunluğundadır. Kök boğazı pərdəşəkilli qınlarla örtülmüşdür. Yarpaqları 6- 

15 ədəd xəttidir, kənarları kələ-kötür, çılpaq, gövdədən qısa olmaqla 1-4 sm enindədir. Çiçək 

qrupu sıx, çoxçiçəkli salxım, çiçək saplağı buğumlu 

olmaqla, qutucuğu çiçək oxuna sıxılmışdır. 

Çiçəkyanlığı qıfşəkilli, uzunsov-xətti, sarımtıl, 8-9 

mm uzunluğunda olan payları ilə birlikdə qıfşəlilli- 

zəngvaridir. Erkəkcik sapı sarı-qırmızımtıl rəngdə 

olub, tozluqla bərabər çiçəkyanlığından iki dəfə 

uzundur. Dişicik aşağı əyilmişdir. Qutucuğu 

kürəşəkilli olub, 2-3 dəfə meyvə ayaqcığından 

qısadır. Toxumu üçtillidir və zəif qanadlıdır. Aprel 

ayında çiçəkləyir, iyun ayında isə toxum verir. 

Mezokserofit bitkidir. Ön Asiya coğrafi areal tipinə 

daxildir. Orta dağ qurşağından, yüksək dağ 

qurşağına qədər quru, daşlı-çınqıllı yamaclarda və 

kolluqlarda yayılmışdır. Sahbuz rayonun Badamlı, Ayrıc, Şada, Yuxarı Qışlaq, Batabat, Culfa 

rayonun Dəmirlidağ, Teyvaz, Ərəfsə, Şurut ərazilərinin meşə talalarında, kolluqlarında, otlu 

yamaclarda və mezofil çəmənlərində rast gəlinir. Çiriş bəzək və qida bitkisidir. Çiçəkləri sarı 

və qırmızı rəngdə olub, gözəl görnüşə malikdir. Muxtar respublikaının rayonlarında əhali 

tərəfindən qiymətli tərəvəz bitkisi kimi istifadə olunur. Bitki mart-aprel aylarında, yarpaqları 

6-15 sm uzunluğunda olarkən toplanılır. Havalar mülayim keçdikdə fevral ayının sonlarında 

da yığılır. Bitki torpağın 3-4 sm dərinliyindən kökboğazına yaxın yerdən kəsilir. Yarpaqlar 

duzlu suda pörtlədilib acı suyu çıxarılır, sonra yağda soğanla qızardılır. Bundan başqa ondan 

kətə, qutab hazırlanır. Təzə çıxan yarpaqları selikli yapışqanla zəngin olduğundan ondan 

yapışqan alınır. 
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Çiriş qurudulduqdan sonra xırdalanan tozu bal ilə birlikdə qaynadılır və qatılaşana 

yaxın götürülür. Sonra ondan xüsusi məlhəm hazırlanır. Bu məlhəm çıxıq, sınıq, çiban, 

dolama tipli yaraların müalicəsində işlədilir. Bitki suya və qulluğa tələbkar olmadığından onu 

əkib becərmək asandır. Bəzək əhəmiyətli olması, yaşıl yarpaqlarının əhali tərəfindən kütləvi 

olaraq qida kimi istifadə edilməsi, bitkinin nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb 

olmuşdur. Qorunması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasın “Qırmızı Kitab”ına daxil 

edilmişdir. Buna görə də Muxtar respublikanın florasında yayıldığı ərazilər xüsusi nəzarət 

altına alınmalı və qorunmalıdır [1, s. 107-108; 3, s. 99-104; 4, s. 43-46]. 
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BIOCENOLOGICAL FEATURES OF THE ASPHODELACEAE FAMILY IN THE 

FLORA OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

Summary 

Based on acquired informations in the result of carried out investigations the position in 

the plant cover distribution according to geobotanical regions, bioecological features, the role 

in the natural ecosystem and plant types of species of family Asphodelales had been 

determined which spreading in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic. During 

investigations time it was determined that there are 2 genus and 3 species and botanical 

description of each species had been given. Also noted that the family plants are decorative 

and medicinal plants. 

 
БИОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА ASPHODELACEAE 

ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Резюме 

Но основе результатов проведенных исследований установлено положение видов 

и родов семейства Asphodelaceae в растительности Нахчыванской Автономной 

Республики, их распределение по геоботаническим регионам и изучено их 

биоэкологические особенности. Асфоделлы представлены в нашей флоре 2 родами и 3 

видами, дано ботаническое описание каждого вида, изложено пищевые, лечебные, 

декоративные и другие полезные свойства видов, входящих в состав семейства. 
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PENİCİLLİUM SP VƏ FUSARİUM SP İŞTİRAKI İLƏ SOYA VƏ QARĞIDALININ 

İLKİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

*Qədimov Ələddin Həsən, b.ü.f.d., dos., *Abbasova Zümrüd İsmayıl, b.ü.f.d., dos., 

**Səfərov Asim Rafiq, b.ü.f.d., dos. 

AMEA Botanika İnstitutu 

Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi 

agadimov@mail.ru 

Xülasə: Məqalədə Penicillium sp. və Fusarium sp. mikromisetlərinin iştirakı ilə soya və 

qarğıdalı bitkilərinin toxumlarının cücərmə sürəti, kök və gövdələrinin inkişafının ilkin 

mərhələsi və yaş kütlələri tədqiq edilmişdir. Belə nəticəyə gəlinir ki, bitkilərin boy və 

inkişafının əsas meyarı olan metabolik proseslərin yaxşılaşması hesabına kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasına və ekoloji təmiz məhsulların alınmasına nail 

olmaq olar. 

Açar sözlər: Soya, Qarğıdalı, Penicillium sp., Fusarium sp., Boy və inkişaf 

Ətraf mühitə antropogen təsirlərin fonunda əmələ gələn insanların qidasının əsasını 

təşkil edən zülal qıtlığı və kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlərinin çatışmazlığı bütün 

dünyanın aqrar sənaye kompleksinin qarşısında duran mühüm problemlərdən biridir [1, 2]. Bu 

məsələnin həlli yollarından biri təbii ekosistemlərin potensial imkanlarından, o cümlədən də, 

azot fiksasiya edən mikroorqanizmlərdən və hormon sintez edən göbələklərdən istifadədir [5, 

7]. Ona görə də, davamlı kənd təsərrüfatı sisteminin yaranmasında mikroorqanizmlərlə 

bitkilər arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqənin inkişaf etdiriliməsi aktualdır. 

Ekoloji təmiz və təhlükəsiz mikrobioloji preparatlara maraq kimyəvi metodlardan fərqli 

olaraq bioloji metodların üstünlüyü ətraf mühitə mənfi təsirin olmamasında, təsirin 

spesifikliyində, bitkilərin və məhsulun fitopotogenlərdən müdafiəsində, toxumların 

cücərməsinin stimulyasiyası və bitkilərin inkişafındadır. Metabolitlər-böyümə stimulyatorları 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsir edirlər, zülalların miqdarını artıraraq 

məhsulun keyfiyyət xarakterinə təsir edirlər və bitkiləri bakterioloji və göbələk 

xəstəliklərindən qoruyurlar. Bir çox bitkilərin, o cümlədəndə dənli-paxlalı bitkilərin boy və 

inkişafına rizosfer göbələkləri Trichoderma, Penicillium, Aspergillus və Fusarium müsbət 

təsirinə aid ədəbiyyat materialları bəs qədərdir. Fitohormonlar bitkilər tərəfindən çox az 

miqdarda sintez olunduğundan mikroorqanizmlər tərəfindən sintez olunan fitohormonlar 

bitkilərin boy və inkişafını stimullaşdıran əlavə mənbələrlə təmin edir [3, 4]. 

Material və metod: Təcrübələrimizdə Azərbaycan Kənd Təssərrüfatı Nazirliyinin 

Əkinçilik İnstitutundan alınmış soya   (Glicine hispida L.) bitkisinin “Biyson” və qarğıdalı 

(Zea maus L.) bitkisinin “Zaqatala 420” genotiplərinin toxumlarından istifadə edilmişdir. 

Bitkilərin toxumlarının cücərməsinə və fenoloji göstəricilərinə aid təcrübələrdə (kök və 

gövdələrinin uzunluğuna və çəkisinə) soya, buğda, qarğıdalı bitkilərinin rizosferindən 

kulturaya çıxarılmış (AMEA Mikrobiologiya İnstitunda) göbələklərin (Penicillium sp və 

Fusarium sp cinslərinin) kultural məhlulundan istifadə edilmişdir [6]. 

Nəticələr: Öncə bitkilərin toxumları kulturaya çıxarılmış Penicillium sp və Fusarium sp 

kultural məhlulları ilə işləniblər. Toxumlar termostatda 22
0
 S-də cücərdildikdən sonra içəriləri 

torpaqla doldurulmuş 1 kg vegetasiya qablarına əkiliblər. Təcrübənin aparılması üçün lazım 

olan torpaq nümunələrinin bəzi aqrokimyəvi göstəriciləri təyin edilmişdir. Torpaq zəif qələvi 

xassəyə malikdir- 8,31. Qarışıg düzluluq müşahidə edilsə də, yüksək karbonatlıdır -29,41%. 

İlk növbədə qeyd etdiyimiz mikromisetlərin kultural məhlullarının qarğıdalı və soya 

bitkilərinin toxumlarının cücərmə sürətinə təsirini tədqiq etmişik. 

Alınan nəticələrin analizi onu göstərdi ki, Penicillium sp təsirindən kontrol variantına 

nisbətən qarğıdalı toxumlarının cücərəmə sürəti 15,6%, soyanın isə 11,7% artır. Fusarium sp. 

təsirindən isə uyğun olaraq kontrola nisbətdə qarğıdalının-19,8% və soyanın- 14,9% artır. 

mailto:agadimov@mail.ru
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Şəkil 3. Soya və qarğıdalının çəkisinə Fusarium 

sp və Penicillium sp təsiri (yaş kütlə, mq) 
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kök və kövdələrinin uzunluğuna və yaş kütləsinə təsirini öyrənmişik. Alınan nəticələr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aşağıdakı şəkillərdə öz əksini tapıbdır (Şəkil 1,2). 

Göstərilmişdir ki, Penicillium sp. soya bitkisinin gövdəsinin uzunluğunu kontrola 

nisbətən 11 sm, köklərinin uzunluğunu 6 sm (Şəkil 1), artırır. Uyğun olaraq qarğıdalının 

gövdəsinin uzunluğu 9 sm, köklərinin- 7 sm, artır (Şəkiı 2). 

Toxumların Fusarium sp. kultural məhlulu ilə işlənməsi isə kontrola nisbətən soyanın 

gövdəsinin uzunluğunu 20 sm, kökün uzunluğunu 4 sm artırır (Şəkil 1). Qarğıdalı bitkisində 

isə gövdənin uzunluğunu 15 sm, kökün uzunluğunu 6 sm artırır (Şəkiı 2). 

İstifadə edilən mikromisetlərin soya və qarğıdalı bitkilərinin yaş kütləsinə təsirindən isə 

aşağıdakı nəticələr əldə edildi (Şəkil 3). Fusarium sp. kultural məhlulundan istifadə kontrola 

nisbətən soya bitkisinin yaş kütləsini 220 mq, qarğıdalının yaş kütləsini isə 255 mq artırır. 

Toxumların Fusarium sp. kultural məhlulu ilə işlənməsi isə kontrola nisbətən soyanın yaş 

kütləsini 280 mq, qarğıdalının isə 360 mq artırır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belə nəticəyə gəlinir ki, dənli-paxlalı bitkilərinin rizosferindən kulturaya çıxarılmış 

mikromisetlərin (Fusarium sp və Penicillium sp) kultural məhlullarından istifadə qarğıdalı və 

soya bitkilərinin boy və inkişafının (toxumların cücərməsi, kök və gödələrinin uzunluğu) əsas 

meyarı olan metabolik proseslərin yaxşılaşması hesabına kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığının artırılması və ekoloji təmiz məhsulların alınması yollarından biri ola bilər. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ СОИ И КУКУРУЗЫ С 

УЧАСТИЕМ FUSARIUM SP. И PENICILLIUM SP. 

Гадимов А.Г., Аббасова З.И., Сафаров А.Р. 

Резюме 

В статье с участием микромицетов Penicillium sp и Fusarium sp исследованы 

скорость всхожести семян, начальная стадия развитие корней и стеблей а так же сырая 

масса сои и кукурузы. Сделан вывод, что за счёт улучшения метаболических процессов 

являющиxся основным критерием роста и развития, можно добиться повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур и получить экологически чистый 

продукт. 

 

STUDY OF THE INITIAL STAGES OF DEVELOPMENT OF SOYBEAN AND 

MAIZE WITH THE PARTICIPATION OF FUSARIUM SP. AND PENICILLIUM SP. 

Gadimov A.G., Abbasova Z.I., Safarov A.R. 

Summary 

In an article with the participation of micromycetes Penicillium sp and Fusarium sp, the 

germination rate of seeds, the initial stage of development of roots and stems, as well as the 

wet weight of soybeans and corn were studied. It is concluded that by improving metabolic 

processes, which are the main criterion for growth and development, it is possible to increase 

the productivity of agricultural crops and get an environmentally friendly product. 

https://doi.org/10.1007/s11274-011-0785-4


33  

ÜMUMİ BİOLOGİYA 
 

ORQANİZMLƏRDƏ QOCALMANIN DAXİLİ VƏ XARİCİ ƏLAMƏTLƏRİ 

B.ü.f.d. Hüseynova Elnarə Cəbrayıl 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Xülasə: Yaşla əlaqədar olaraq, insanların orqanlarında müəyyən qüsurlar özünü 

göstərir. Belə ki, bəzi yaşlılarda böyrəklər, bəzilərində isə sekresiya vəzləri, xüsusilə cinsiyyət 

vəzlərində funksional cəhətdən baş verən zəifləmə halları özünü kəskin surətdə biruzə verir. 

Belə qüsurların baş verməsində başlıca amillər ekoloji, qidalanma və qidanın tərkibi və.s. 

təşkil edir 

Açar sözlər: qocalma, dəri, böyrək, qulaq. 

Key words: againg, skin, kidney, ear. 

Qocalıq insanın həyatının nəsil törətmə funksiyasını itirməsi anından onun ölümünə qədər dövrü 

əhatə edir. Qocalma qarşısı alınmayan dağıdıcı bioloji prosesdir. Bu proses orqanizmin uyğunlaşma 

imkanlarının tədricən azalmasına gətirib çıxarır. Qocalma üçün xarakter cəhət yaşla əlaqədar 

patologiyaların artması və ölüm ehtimalının yüksəlməsidir. Qocalma əlamətləri canlıların müxtəlif 

quruluş səviyyələrində: moleykulyar, hüceyrə, toxuma, orqanlar sistemləri və orqanizm səviyyəsində 

özünü göstərir. Qocalma prossesi zamanı orqanizm səviyyəsində baş verən dəyişikliklər, əvvəlcə xarici 

əlamətlərdə özünü göstərir. Bədənin qaməti dəyişir, bədən forması başqa şəkil alır, onun ölçüləri 

kiçilir, dəri elastikliyini itirir, onda qırışlar əmələ gəlir. Görmə, eşitmə və yaddaş zəyifləyir. Sümük 

toxumasının sıx və süngər maddəsi nazikləşir [2]. 

İnsanlar yaşa dolduqca onlarda xarici və daxili əlamətlər onların fəaliyyəti ilə daha 

qabarıq şəkildə müşahidə edilir. 60-70 yaşlarında olan ahıllar heç vaxt 20-30 yaşlarında 

gördükləri işi yerinə yetirə bilmirlər. Onlann fiziki vəziyyəti, əzələlərin iş görmə qabiliyyəti 

əsaslı sürətdə aşaği düşür. Bir çox idman növlərində çalışan məşhur idmançılar 35-40 yaşda 

əvvəlki hərəkətləri yerinə yetirə bilmədikləri üçün onlar həmin sənətdə özlərini qoca hesab 

edərək uzaqlaşırlar. 

Saçların ağarması, dəri qırışları, dəridə piqment ləkələrinin çoxalması, yeriş zamanı 

təngənəfəsliyin baş verməsi, bədən ölçülərinin klçilməsi, eşitmə orqanlarının zəifləməsi, 

gözün görmə qabiliyyətinin pisləşməsi, gözüstü dərinin (qaş) sallanaraq göz qapağı üstünə 

düşməsi, dişlərin tökülməsi, bəzi hallarda çənə əzələlərinin distroflyası zamanı alt çənənin 

kiçilməsi, fiziki cəhətdən zəifləmə ilə əlaqədar olaraq iş qabiliyyətinin azalması, tez-tez 

yorulma, həddindən artıq tərləmə kimi hallar istər istəməz qocalığın rəmzi sayılır. 

Yaşlılarda xüsusilə də 70-80 yaşlılarda reseptorların funksiyası zəiflədiyi, sinir 

hüceyrələrinin sayca azaldığı üçün hissiyat, qoxubilmə, dadbilmə kimi keyfiyyətlər də 

normadan aşağı düşür. Belə adamlarda qaranlığa qarşı həssaslıq münasibətləri də dəyişir. 

Əgər 20 yaşlı cavanlarda   göz bəbəyinin diametri 7,5 olursa, 75-85 yaşlı adamlarda həmin 

ölçü daralaraq 4,8 mm-ə düşür. Elə bu səbəbdən də yaşlı insanlar qaranlıqdan sanki qorxurlar 

[1, 6, 8]. 

Yaşlaşma ilə əlaqədar eşitmə sistemində də bəzi qüsurlar özünü göstərir. Bir qrup 

tədqiqatçıların fikrinə görə eşitmə reseptorlarında involyusiya hadisəsi baş verdikdə, digərlərin 

fikrincə isə daxili qulaqda yerləşən ilbizdə reseptor qabiliyyətinin pozulmasından baş verir. 

Bunlarla yanaşı digər fatorlar da mövcuddur. Belə ki, qulaq keçəcəyində daralma, qulaqda 

qulaq kirinin toplanması nəticəsində qulaq keçməməzliyinin (tıxac) əmələ gəlməsi və eyni 

zamanda təbil pərdəsinin elastikliyi-nin azalmasında, həmçinin təbil pərdəsi üzərinə qulaq 

kirinin çökməsi səbəb ola bilir. Sonuncu amillər eşitmənin bərpa edilməsində çətinlik yaratmır. 

Belə hallarda qulağın yuyulması eşitmədə baş verən qüsurları aradan qaldırmağa imkan verir. 

Digər tərəfdən danışan insanlann tələfüzündə olan qeyri səlistlik eşidənin səslərin düzgün 

https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCceyr%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCceyr%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Orqanizm
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eşitməməsinə səbəb olur. Xüsusilə səs-küylü və küləkli havalarda eşitmə qüsurları daha 

kəskin sürətdə özünü göstərir [3,4,7]. 

Yaşlı adamlarda yuxu prosesinin pozulması da mühüm problemlərdən biridir. Bu da 

subyektiv faktorların nəticəsidir. Cavanlardan fərqli olaraq yaşlılar fiziki işlə məşğul olmur, 

yaxud çox az məşğul olduqları üçün onlar daha çox istirahət edir, əksər hallarda isə boş 

vaxtlarında dəfələrlə mürgüləyirlər. Digər tərəfdən fiziki cəhətdən zəif olduqları üçün onlarda 

ən kiçik ağrılar, həm də vaxtında bədənlərindən artıq tullantıları kənar etmədikdə, xüsusilə 

tənbəllik etdikdə belə ağrılar gecə yuxusunu pozur. 

Yeniyetmə yaşlarından başlayaraq, 50 yaşlarına qədər normal və sağlam adamlarda 

bədənin çəki və ölçüsü artım istiqamətində dəyişilir. 25-30 yaşlarına qədər böyümə və inkişaf 

getdiyi halda 30- 50 yaşlar arasında bədəndə ehtiyat halında qida maddələri toplanır. Lakin 60 

yaşdan başlayaraq dişlərin zədələnməsi, tökülməsi ağızda və mədədə həzm prosesinin gedişini 

çətinləşdirir. Nəticədə toxuma və hüceyrələrə gedən maddələrin miqdarı da azalır bununla 

əlaqədar bədəndə hazırlanan enerji balansı pozulur. Bu dövrdən başlayaraq ehtiyat halında 

toplanmış həmin maddələr enerji balansını saxlamaq üçün tədricən istifadə olunur. Nəticədə 

bədənin çəki və ölçüləri azalma istiqamətində dəyişilir, ona görə də yaşlılarda bədən ölçüləri 

kiçilir. 

Maddələr mübadiləsində tarazlığın pozulması bir çox orqan və toxumalann zəifləməsinə, 

qocalığın daxili əlamətlərinin üzə çixmasina səbəb olvur [2, 3]. 

Yaş artdıqca sümüklərdə mineral maddələrin miqdarı artaraq, onun kövrəkləşməsinə səbəb 

olur. Belə sümüklərdə zədələnmə və sınıqlar baş verdikdə onların regenerasiyası çox çətin 

gedir. Nəticədə cavanlara nisbətən qocalarda sağalma prosesi çox gec başa çatır. Hərəkət passivliyi 

(tənbəllik) bu prosesi daha da sürətləndirir. Oynaqlarda, fəqərələr arasında duzlaşma gedərək 

osteoxondroza səbəb olur. 

Yaşla əlaqədar olaraq, insanların digər orqanlarında da müəyyən qüsurlar özünü göstərir. Belə ki, 

bəzi yaşlılarda böyrəklər, bəzilərində isə sekresiya vəzləri, xüsusilə cinsiyyət vəzlərində funksional 

cəhətdən baş verən zəifləmə halları özünü kəskin surətdə biruzə verir. Belə qüsurların baş verməsində 

başlıca amillər ekoloji, qidalanma və qidanın tərkibi, (radiasiya və kimyəvi qarışıqların çoxluğu) və.s. 

təşkil edir [1, 5, 8]. 

Düzgün qidalanmaq, artıq çəkidən qorunmaq, alkoqol və siqaret kimi zərərli 

vərdişlərdən uzaq olmaq, fəal həyat tərzi keçirmək, şəxsi gigiyenaya qulluq etməklə ömür 

uzunluğunu artırmaq mümkündür. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

К.б.н. Гусейнова Эльнара Джебраил кызы 

Резюме 

В силу возраста в органах людей появляются определенные дефекты. Таким 

образом, у некоторых взрослых почки, а у других - секреторные железы, особенно 

гонады, функционально ослабляются. Основными факторами возникновения таких 

дефектов являются окружающая среда, питание и состав пищевых продуктов и т.д. 

 
INTERNAL AND EXTERNAL CAUSES OF AGING 

Ph.d. E.J.Huseynova 

Summary 

Due to age, certain defects appear in the organs of people. Thus, in some kidneys, and 

in others, the secretory glands, especially in the gonads, weaken functionally. The main 

factors in the occurrence of such defects are environmental, nutrition and food composition, 

etc. contane 
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Açar sözlər: Apiaceae, Chaerophyllum Aureum, kumarin, ekstraksiya, qaz-xromato-mass- 
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Məlumdur ki, Apiaceae Lindl. fəsiləsi növləri tərkibində kumarin törəmələrinin, 

seskviterpen laktonlarının, seskviterpenoidli kumarin törəmələrinin, aromatik mürəkkəb 

efirlərinin və s. saxlanması ilə xarakterizə olunurlar [2, 3, 6]. Eyni zamanda məlumdur ki, 

sistematik cəhətdən bir-birindən uzaq, müxtəlif fəsilələrə mənsub bitki növlərində də kumarin 

törəmələri-umbelliferon, psoralen, berqapten, izoberqapten və b. törəmələr müəyyən 

edilmişdir. Bu fəsilənin növləri tərkibində iltihab əleyhinə və antiseptik xüsusiyyətlərinə 

malik bioloji fəal maddələr olduğuna görə xalq təbabətində geniş istifadə olunur [3]. 

Azərbaycan florasında Apiaceae Lindl. fəsiləsinə aid Chaerophyllum cinsinin 7 növü 

təsvir olunmuşdur [1]. Bu cinsin Azərbaycanda yayılan növləri kimyəvi cəhətdən kifayət 

qədər öyrənilməmişdir. Buna görə də Chaerophyllum cinsinin növlərindən yeni maddələrin 

fərdi şəkildə alınması, onların quruluş formullarının və farmakoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi aktual məsələlərdən biridir. 

Dünya ədəbiyyatında Chaerophyllum Aureum L. növünün tədqiqinə həsr edilmiş 

kifayət qədər məlumatlara rast gəlinir. Belə ki, Judich M.Rollinger, Christian Zidorn, Michael 

J.Dobner və başqaları [4, 5, 7, 8] Ch. Aureum L. bitkisinin yerüstü hissələrindən iki 

poliasetilenləri - falkarinol (1), falkarindiol (2) və 3 lignan birləşmələri, nemerozin (3), 

deoksipodorhizdzon (4), deoksipodofalotoksin (5), 2 fenilpropanoidlər - 1`-hidroksiniristisin 
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(6) və angeloilefirin (7) alınmışdır. Maddə 6 və 7 bu bitki növündən ilk dəfə alınmış və 

onların quruluş formulları NMR-, yüksək effektivliyə malik kütlə (Mass) spektrlərin əsasında 

təyin edilmişdir. Lakin Azərbaycan florasında Apiaceae Lindl. fəsiləsinə aid Chaerophyllum 

cinsinin Chaerophyllum Aureum növünün kimyəvi cəhətdən tədqiqi ilk dəfə bizim tərəfdən 

aparılmışdır. 

Tədqiqatın materialı (obyekti) kimi Chaerophyllum Aureum L. növlünün yerüstü 

hissələrindən istifadə edilmişdir. Tədqiq edilən bitki növünün yerüstü hissələrindən ekstraktiv 

maddələr cəmi bitki xammalını etanolla ekstraksiya metodundan istifadə edərək alınmışdır. 

Bitki xammalının ekstraksiyası etanolla 3 dəfə hər dəfə 3 gün olmaqla aparılmışdır. Etanollu 

ekstraktları süzüb rotor (fırlanan) buxarlandırıcıdan istifadə edərək qaynar su hamamı 

üzərində spirti qovub ekstraktiv maddələr cəmi alınmışdır. 

Biz Chaerophyllum Aureum L. növünün yerüstü hissələrindən etanolla ekstraksiya 

edərək aldığımız ekstraktiv maddələr cəminin kimyəvi komponent tərkibini Qaz xromato- 

mass-spektroskopiya metodu ilə tədqiq edərək ekstraktda 24 komponent identifikasiya 

edilmişdir: 

 

1. Oktaza, C8H16O8, Molekula çəkisi 240,21 

2. Oktadrin, C8H19N, Molekula çəkisi 129,0 

3. N-tetrahidrofurfuril butanaimid, Molekula çəkisi 171,0 

4. Sukroza, C12H22O11, Molekula çəkisi 342,0 

5. Nonakoedion turşusunun dimetil efiri, C11H20O4, Molekula çəkisi 216,0 

6. 1,2,3-Trimetoksi-5-(2-propnil benzol), C12H16O3, Molekula çəkisi 208,0 

7. α-Metil-1-sorbozid, C7H14O6, Molekula çəkisi 194,0 

8. 3-Metilmannozid, C7H14O6, Molekula çəkisi 194,0 

9. Metil-β-d-mannofuranozid (Metilheksofaronozid), C7H14O6, Molekula çəkisi 194,0 

10. Metilmiristilat, C15H30O2, Molekula çəkisi 242,0 

11. Pentadekan turşusunun metil efiri, C16H32O2, Molekula çəkisi 256,0 

12. Metil linolenat, C19H32O2, Molekula çəkisi 292,0 

13. Heksodekan turşusunun metil efiri, C17H34O2, Molekula çəkisi 270,0 

14. Linolein turşusunun metil efiri, C19H34O2, Molekula çəkisi 294,0 

15. Linolen turşusunun metil efiri, C19H32O2, Molekula çəkisi 292,0 

16. Fitol, C20H40O, Molekula çəkisi 296,0 

17. Stearin turşusunun metil efiri, C19H36O2, Molekula çəkisi 296,0 

18. 2-Nonil-1-ol, Dimetil asetat, C13H24O2, Molekula çəkisi 212,0 

19. 1-t-Butil-4-(adamantil-1) benzol, C20H28, Molekula çəkisi 268,0 

20. Eukozan turşusunun metil efiri, C21H42O2, Molekula çəkisi 326,0 

21. 2-Miristinoil-glisinamid, C16H28N2O2, Molekula çəkisi 280,0 

22. Dokozan turşusunun metil efiri, C23H46O2, Molekula çəkisi 354,0 

23. Butil tris (trimetil silil) ortosilikat, C13H36O4Si4, Molekula çəkisi 368,76 

24. Tetrakozan turşusunun metil efiri, C25H50O2, Molekula çəkisi 382,0 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ CHAEROPHYLLUM AUREUM L. МЕТОДОМ 

ГАЗОВО-ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОСКОПИИ 

Гасымова Г.Г. 

Резюме 

В сумме экстрактивных веществ Chaerophyllum Aureum L. (Apiaceae) методом 

газово-хромато-масс-спектроскопии идентифицированы 24 компонента растительного 

происхождения. Однако производных кумарина, характерных для растений сем. 

Apiaceae в надземной части Chaerophyllum Aureum L. не обнаружены. 

THE STUDY OF AERİAL PARTS OF CHAEROPHYLLUM AUREUM L. 
(Apiaceae) BY GAS CHROMATGRAPHY-MASS-SPECTROSCOPY METHOD 

Gasimova Gultakin Gasim., Ph.D. on Biology 

Summary 

In sum of extractives of aerial parts of the Chaerophyllum Aureum L. (Apiaceae) 24 

chemical components of plant origin were identified by gas chromatography-mass- 

spectroscopy method. However, the coumarins derivatives characteristic compounds for 

species of Apiaceae family in Chaerophyllum Aureum L. of aerial parts were not revealed. 

 
 

YAŞLI ŞƏXSLƏRDƏ PQ İNTERVALININ ELEKTROFİZİOLOJİ TƏDQİQİ 

Qədimova Zenfira Məhəmməd qızı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

zenfiragadimova.phd@gmail.com 

Açar sözlər: Elektrokardioqrafiya, heriatrik kardiologiya, ahıl yaş qrupu, qoca yaş 

qrupu, uzunömürlülər. 

Giriş. İnsan orqanizmin qocalma profilaktikası və ümumiyyətlə qocalma prosesi haqda 

düzgün təsəvvür yaratmaq üçün yaşlı şəxslərdə, xüsusilə uzunömürlülərdə orqan və 

sistemlərin funksional vəziyyəti ilə yanaşı, onlarda yaş dəyişiklikləri nəticəsində əmələ gələn 

müxtəlif xəstəliklərin gedişatını tədqiq etmək xüsusi maraq doğurur. Ürək-damar sisteminin 

qocalmasının özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri və öz qanunauyğunluqları vardır. Bu 
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sistemdə baş verən yaş dəyişiklikləri orqanizmin adaptiv imkanlarını, onun iş qabiliyyətini, 

davamlılığını, ətraf mühitə adekvat uyğunlaşma qabiliyyətini, bir sözlə orqanizmin funksional 

və tənzimləyici imkanlarını məhdudlaşdıraraq patologiyaların əmələ gəlməsi üçün ilkin şərait 

yaradan qocalma prosesinin intensivliyinə səbəb olur. Bütünlükdə, qocalma prosesi ürək- 

damar sisteminin struktur və funksional dəyişikliklərinin kompleksi ilə əlaqədardır [8,9]. 

Orqanizmin qocalması zamanı miokardın bioelektrik fəaliyyətində dəyişikliklər 

yarandığından   elektrokardioqrammada da [EKQ] dəyişikliklər müşahidə olunur. Ahıl, qoca 

və uzunömürlü yaş qrupları üçün dəqiq norma kriteriləri elmi ədəbiyyatlarda mövcud 

olmadığından EKQ-dəki dəyişiklikləri qiymətləndirmək bir qədər çətinlik törədir. Heriatrik 

kardiologiyada həmişə bir sual yaranır ki, ürək-damar sisteminin fizioloji qocalması 

nəticəsində EKQ-də kənaraçıxmalar mövcuddurmu və ya patoloji proseslər burada əks 

olunurmu [1,4,5]. Bu səbəbdən ürəyin geniş yayılmış tədqiqat metodlarından biri olan 

elektrokardioqrafiya üçün yaş kriterilərinin təyin edilməsi çox vacibdir. Herontoloji yaş 

qrupunda EKQ-nin qeydə alınmasının vacibliyinin səbəbi onun göstəricilərinin qocalma 

prosesi zamanı ürək damar sisteminin vəziyyətini dinamik şəkildə müşahidə etmək məqsədilə 

istifadə edilə bilməsidir. EKQ həm də miokardın vaxtından əvvəl qocalması əlamətlərinin 

aşkara çıxarılması üçün də önəmlidir [1,4]. 
Elmi ədəbiyyat mənbələrindəki bu məlumatları nəzərə alaraq herontoloji yaş qruplarında ürək- 

damar sisteminin fəaliyyətini, yaşla əlaqədar bioelektirk fəaliyyətin dəyişmə dinamikasını tədqiq 

etmək xüsusi elmi maraq doğurur. 

Material və metodlar. Tədqiqatlar herontoloji yaş qrupuna mənsub olan şəxslər (ahıl, 

qoca və uzunömürlülər) üzərində aparılmışdır. Avropa Regional Bürosunun 1963-cü ildə 

qəbul etdiyi və 2018-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yenidən tərtib etdiyi yaş 

təsnifatına görə 60-74 yaşlılar ahıl, 75-89 yaşlılar qoca, 90 və yuxarı yaşlılar uzunömürlülər 

kateqoriyasına aid edilir [2,7,11]. Biz də bu qaydanı əsas götürərək, Balakən rayonunda 

yaşayan və yaşı 90-dan yuxarı olan bütün sakinlərin siyahısını tərtib etdik. Tədqiqatın 

şərtlərinə müvafiq olaraq, uzunömürlü şəxslərin pasportlaşdırılması və yaşının verifikasıyası 

üçün anket tərtib olunmuşdur. Anket verifikasiya sorğuları və ümumi fizioloji durumunun 

qiymətləndirilməsi üçün hazırlanmış suallar əsasında tərtib edilmişdir. Ahıl və qoca yaşlı 

şəxslər Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına səhhəti ilə əlaqədar müxtəlif şikayətlərlə 

müraciət edən pasientlər arasından seçilmiş və tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Ürəyin bioeketrik fəaliyyətinin yaşla əlaqədar dəyişikliklərinin dinamikasının tədqiqi 

üçün elektrokardioqraf cihazı ilə elektrokardioqrafik analizləri çəkilmişdir. EKQ analizlərinin 

təyinində ümumi qəbul edilmiş standart 12 aparmadan istifadə olunmuşdur [3,6]; ətraflardan 

çəkilmiş 3 standart, 3 gücləndirilmiş aparma və 6 döş aparması [I,II, III, AVR, aVL, aVF; V₁- 
V₆]. EKQ əsasən 10 mm/mV, 25 mm/saniyə sürəti ilə çəkilmişdir. Tədqiqat zamanı Yaponiya 

istehsalı olan 6 kanallı [CardiMax] və 3 kanallı EDAN SE 300A elektrokardioqraf 

cihazından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Sinus düyünündə əmələ gələn oyanma prosesi 

ürəyin bütün sahələrinə yayılır. Qocalma zamanı ürəkdə oyanmanın yayılmasının müxtəlif 

mərhələlərdə keçiriciliyi çətinləşir. Qulaqcıqlarda oyanma prosesi pozulur (P dişinin 

deformasiyası, genəlməsi, haçalanması), atrioventrikulyar keçiricilik, mədəciklərin 

miokardında oyanmanın yayılma sürəti bir qədər ləngiyir, P-Q intervalının dəyişikliyi də qeyd 

olunur. Ürəyin keçiricilik sistemindəki pozulmalar mübadilə prosesinin və buradakı 

degenerativ dəyişikliklərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı ola bilər. Bütün bunlar qoca yaş 

qrupuna aid insanlarda tez-tez ürək ritminin pozulmasına səbəb olur. Sinus düyünündə 

funksional imkanların azalması nəticəsində ürəyin yığılma tezliyi də azalır. Qocalmanın 

fizioloji tipi üçün düzgün sinus ritmi xarakterikdir [1,4,9]. 

Orqanizm yaşlandıqca ürəkdə oyanmanın yayılma şərtləri pozulur və bunun 

nəticəsində EKQ-də P dişinin deformasiyası, genişlənməsi, ikifazalı olması, haçalanması, PQ 
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intervalının uzanması və ya qısalması və s. əmələ gəlir, qulaqcığın əzələ liflərində 

keçiriciliyin pozulması baş verir. Bu da öz növbəsində qulaqcığın miokardında yaşla əlaqədar 

yaranan dəyişikliklərin təcəssümüdür. 

Ahıl və qoca yaşlı insanlar üçün P-Q intervalının uzanması və ya qısalmasını təyin 

etmək vacib şərtdir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, uzunömürlülərdə P-Q intervalı 86,2%-də 

0,18 san., 12,2%-də 0,19 san.-0,2 san., 1,6%-də isə 0,21 san.-dən çox olmuşdur [3,9]. 

Məlumdur ki, P-Q intervalı oyanmanın qulaqcıqlardan AV düyününə, Hiss dəstəsinə və 

onun şaxələrinə ötürülmə zamanıdır. 

P-Q intervalının ümumi statistik göstəriciləri ahıl yaşlı şəxslərdə 0,19 ± 0,008 s., 

qocalarda 0,18 ± 0,002 s., uzunömürlülərdə də 0,21 ± 0,005 s., qeyd edilmişdir. 

Tədqiqatlarımızın nəticələrinə müvafiq olaraq, ahıl yaş qrupunun 72%-də, qoca yaş qrupunun 

70%-də, uzunömürlülərin 85%-də P-Q intervalı norma göstəriciləri ilə eyni olmuş, ahıl yaş 

qrupunun 28%-də, qoca yaş qrupunun 30%-də, uzunömürlülərin 15%-də isə bu interval 

uzanmışdır. 

Beləliklə, ürək-qan-damar sisteminin yaşla əlaqədar dəyişiklikləri, miokardın yığılma 

funksiyasında və hemodinamikada, damarların keçiricilik qabiliyyətində və strukturundakı 

dəyişikliklər orqanizmin müxtəlif toxumalarında mühüm pozğunluqlara gətirib çıxarır. 

Qocalma prosesi zamanı ürək-damar sisteminin funksiyasında, mübadiləsində və 

strukturunda yaranan dəyişikliklər digər orqanlar sistemində də patologiyanın əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Yalnız ürək-damar sisteminin xəstəlikləri deyil, həm də ürək-damar 

sisteminin yaşla əlaqədar dəyişiklikləri orqanizmin adaptiv imkanlarını məhdudlaşdıra bilər. 
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Giriş. İnsan orqanizmin qocalma profilaktikası və ümumiyyətlə qocalma prosesi haqda 

düzgün təsəvvür yaratmaq üçün yaşlı şəxslərdə, xüsusilə uzunömürlülərdə orqan və 

sistemlərin funksional vəziyyəti ilə yanaşı, onlarda yaş dəyişiklikləri nəticəsində əmələ gələn 

müxtəlif xəstəliklərin gedişatını tədqiq etmək xüsusi maraq doğurur. Ürək-damar sisteminin 

qocalmasının özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri və öz qanunauyğunluqları vardır. Bu 

sistemdə baş verən yaş dəyişiklikləri orqanizmin adaptiv imkanlarını, onun iş qabiliyyətini, 

davamlılığını, ətraf mühitə adekvat uyğunlaşma qabiliyyətini, bir sözlə orqanizmin funksional 

və tənzimləyici imkanlarını məhdudlaşdıraraq patologiyaların əmələ gəlməsi üçün ilkin şərait 

yaradan qocalma prosesinin intensivliyinə səbəb olur. Bütünlükdə, qocalma prosesi ürək- 

damar sisteminin struktur və funksional dəyişikliklərinin kompleksi ilə əlaqədardır [8,9]. 

Orqanizmin qocalması zamanı miokardın bioelektrik fəaliyyətində dəyişikliklər 

yarandığından   elektrokardioqrammada da [EKQ] dəyişikliklər müşahidə olunur. Ahıl, qoca 

və uzunömürlü yaş qrupları üçün dəqiq norma kriteriləri elmi ədəbiyyatlarda mövcud 

olmadığından EKQ-dəki dəyişiklikləri qiymətləndirmək bir qədər çətinlik törədir. Heriatrik 

kardiologiyada həmişə bir sual yaranır ki, ürək-damar sisteminin fizioloji qocalması 

nəticəsində EKQ-də kənaraçıxmalar mövcuddurmu və ya patoloji proseslər burada əks 

olunurmu [1,4,5]. Bu səbəbdən ürəyin geniş yayılmış tədqiqat metodlarından biri olan 

elektrokardioqrafiya üçün yaş kriterilərinin təyin edilməsi çox vacibdir. Herontoloji yaş 

qrupunda EKQ-nin qeydə alınmasının vacibliyinin səbəbi onun göstəricilərinin qocalma 

prosesi zamanı ürək damar sisteminin vəziyyətini dinamik şəkildə müşahidə etmək məqsədilə 

istifadə edilə bilməsidir. EKQ həm də miokardın vaxtından əvvəl qocalması əlamətlərinin 

aşkara çıxarılması üçün də önəmlidir [1,4,10]. 
Elmi ədəbiyyat mənbələrindəki bu məlumatları nəzərə alaraq herontoloji yaş qruplarında ürək- 

damar sisteminin fəaliyyətini, yaşla əlaqədar bioelektirk fəaliyyətin dəyişmə dinamikasını tədqiq 

etmək xüsusi elmi maraq doğurur. 

Material və metodlar. Tədqiqatlar herontoloji yaş qrupuna mənsub olan şəxslər (ahıl, 

qoca və uzunömürlülər) üzərində aparılmışdır. Avropa Regional Bürosunun 1963-cü ildə 

qəbul etdiyi və 2018-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yenidən tərtib etdiyi yaş 

təsnifatına görə 60-74 yaşlılar ahıl, 75-89 yaşlılar qoca, 90 və yuxarı yaşlılar uzunömürlülər 

kateqoriyasına aid edilir [2,7,11]. 

Ürəyin bioelektrik fəaliyyətinin yaşla əlaqədar dəyişikliklərinin dinamikasının tədqiqi 

üçün elektrokardioqraf cihazı ilə elektrokardioqrafik analizləri çəkilmişdir. EKQ analizlərinin 

təyinində ümumi qəbul edilmiş standart 12 aparmadan istifadə olunmuşdur [3,6]; ətraflardan 

çəkilmiş 3 standart, 3 gücləndirilmiş aparma və 6 döş aparması [I,II, III, AVR, aVL, aVF; V₁- 
V₆]. EKQ əsasən 10 mm/mV, 25 mm/saniyə sürəti ilə çəkilmişdir. EKQ analizi əsasında 

P,Q,R,S,T,U dalğalarının (dişlərinin) vəziyyəti, interval, seqment və QRS kompleksinin 

təhlili aparılmışdır. Tədqiqat zamanı Yaponiya istehsalı olan 6 kanallı [CardiMax] və 3 

kanallı EDAN SE 300A elektrokardioqraf cihazından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Sinus düyünündə əmələ gələn oyanma prosesi 

ürəyin bütün sahələrinə yayılır. Qocalma zamanı ürəkdə oyanmanın yayılmasının müxtəlif 

mərhələlərdə keçiriciliyi çətinləşir. Qulaqcıqlarda oyanma prosesi pozulur (P dalğasının 

deformasiyası, genəlməsi, haçalanması), atrioventrikulyar keçiricilik, mədəciklərin 

mailto:zenfiragadimova.phd@gmail.com


41  

miokardında oyanmanın yayılma sürəti bir qədər ləngiyir, PQ intervalının dəyişikliyi də qeyd 

olunur. Ürəyin keçiricilik sistemindəki pozulmalar mübadilə prosesinin və buradakı 

degenerativ dəyişikliklərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı ola bilər. Bütün bunlar qoca yaş 

qrupuna aid insanlarda tez-tez ürək ritminin pozulmasına səbəb olur. Sinus düyünündə 

funksional imkanların azalması nəticəsində ürəyin yığılma tezliyi də azalır. Qocalmanın 

fizioloji tipi üçün düzgün sinus ritmi xarakterikdir [1,4,9]. 

Orqanizm yaşlandıqca ürəkdə oyanmanın yayılma şərtləri pozulur və bunun 

nəticəsində EKQ-də P dalğasının deformasiyası, genişlənməsi, ikifazalı olması, haçalanması, 

PQ intervalının uzanması və ya qısalması və s. əmələ gəlir, qulaqcığın əzələ liflərində 

keçiriciliyin pozulması baş verir. Bu da öz növbəsində qulaqcığın miokardında yaşla əlaqədar 

yaranan dəyişikliklərin təcəssümüdür. 

Ahıl və qoca yaşlı insanlar üçün PQ intervalının uzanması və ya qısalmasını təyin 

etmək vacib şərtdir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, uzunömürlülərdə PQ intervalı 86,2%-də 0,18 

san., 12,2%-də 0,19 san.-0,2 san., 1,6%-də isə 0,21 san.-dən çox olmuşdur [3,9,10]. 

Məlumdur ki, PQ intervalı oyanmanın qulaqcıqlardan AV düyününə, Hiss dəstəsinə və 

onun şaxələrinə ötürülmə zamanıdır. 

Herontoloji yaş qrupları üzrə tədqiq etdiyimiz elektrofizioloji analizlər zamanı PQ 

intervalının ümumi statistik göstəriciləri ahıl yaşlı şəxslərdə 0,19 ± 0,008 s., qocalarda 0,18 ± 

0,002 s., uzunömürlülərdə 0,21 ± 0,005 s., qeyd edilmişdir. Tədqiqatlarımızın nəticələrinə 

müvafiq olaraq, ahıl yaş qrupunun 72%-də, qoca yaş qrupunun 70%-də, uzunömürlülərin 

85%-də PQ intervalı norma göstəriciləri ilə eyni olmuş, ahıl yaş qrupunun 28%-də, qoca yaş 

qrupunun 30%-də, uzunömürlülərin 15%-də isə bu interval uzanmışdır. PQ intervalının 

qısaldığı EKQ göstəricisi bizim tədqiq etdiyimiz yaş qruplarında rast gəlinməmişdir. 

Beləliklə, ürək-qan-damar sisteminin yaşla əlaqədar dəyişiklikləri, miokardın yığılma 

funksiyasında və hemodinamikada, damarların keçiricilik qabiliyyətində və strukturundakı 

dəyişikliklər orqanizmin müxtəlif toxumalarında mühüm pozğunluqlara gətirib çıxarır. 

Qocalma prosesi zamanı ürək-damar sisteminin funksiyasında, mübadiləsində və 

strukturunda yaranan dəyişikliklər digər orqanlar sistemində də patologiyanın əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Yalnız ürək-damar sisteminin xəstəlikləri deyil, həm də ürək-damar 

sisteminin yaşla əlaqədar dəyişiklikləri orqanizmin adaptiv-kompensator imkanlarını 

məhdudlaşdıra bilər. 
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ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF PQ INTERVAL IN 

GERONTOLOGICAL AGE GROUPS 

Summary 

With aging, the conduction of excitation in the heart worsens at different stages. The 

process of excitation in the atria is disturbed, atrioventricular conduction, the rate of 

propagation of excitation in the ventricular myocardium slowed down somewhat, and changes 

in the PQ interval are also noted. Disorders of the cardiac conduction system can depend on 

the age-related characteristics of the metabolic process and degenerative changes in it. All this 

often leads to arrhythmias in the elderly. 

In studying electrophysiological analyzes for gerontological age groups, the general 

statistical indicators of the PQ interval were 0.19 ± 0.008 s in the elderly, 0.18 ± 0.002 s in 

senile, and 0.21 ± 0.005 s in longlivers. 

According to the results of our study, in 72% of the elderly, 70% of the senile, 85% of 

longlivers, the PQ interval was at the normal level, in 28% of the elderly, 30% of the senile, 

in 15% of longlivers this interval was increased. An ECG with a shortened PQ interval was 

not found in the age groups studied by us. 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРВАЛА PQ В 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Резюме 

При старении ухудшается проведение возбуждения в сердце на разных стадиях. 

Нарушается процесс возбуждения в предсердиях, атриовентрикулярная проводимость, 

скорость распространения возбуждения в миокарде желудочков несколько замедляется, 

также отмечаются изменения интервала PQ. Нарушения проводящей системы сердца 

могут зависеть от возрастных особенностей обменного процесса и дегенеративных 

изменений в нем. Все это часто приводит к аритмиям у пожилых людей. 

При изучении электрофизиологических анализов по геронтологическим 

возрастным группам общие статистические показатели интервала PQ составили 0,19 ± 

0,008 с у пожилых людей, 0,18 ± 0,002 с у старых людей и 0,21 ± 0,005 с у 

долгожителей. 

По результатам нашего исследования, у 72% пожилых, 70% пожилых, 85% 

долгожителей интервал PQ был на уровне нормы, у 28% пожилых, 30% пожилых 

людей. пожилые, у 15% долгожителей этот интервал был увеличен. ЭКГ с 

укороченным интервалом PQ в исследуемых нами возрастных группах не обнаружена. 

 

 
MİKROELEMENTLƏR ORQANLARIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ 

VEGETASİYA FAZALARININ BAŞLANMASINI TƏNZİMLƏYƏN AMİL KİMİ 

Həsənov Mirzə İsmayıl oğlu, Qocayeva Aysel Turan qızı 

Xülasə: Təkamül prosesi nəticəsində Yer üzərində inkişaf edən bitkilərin morfoloji 

əlamətləri və bioloji xüsusiyyətləri daima yaşayış mühitinin təsiri altında dəyişkənliklərə 

uğramışdır. Bir hüceyrəli orqanizmlər, çox hüceyrəli orqanizmlərə başlanğıc vermişdir. İlkin 

https://www.inderscience.com/filter.php?aid=102883
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olaraq hüceyrəvi quruluşlu orqanizmlər əmələ gəlmişdir. Hüceyrəarası diferensasiya 

nəticəsində toxumalar, orqanlar və ən nəhayət yüksək quruluşlu ali bitkilər inkişaf etmişdir. 

Bitkilərdə əmələ gəlmiş vegetativ və generativ orqanlar morfoloji quruluşuna, fizioloji 

funksiyalarına görə fərqlənir. Odur ki, orqanların əmələ gəlməsi böyüməsi və inkişaf 

qanunauyğunluqlarını bilmək, qidalandırmanın bu proseslərə təsirini araşdırmaq lazımdır. 

Bu baxımdan “Qaraburnu” süfrə üzüm sortunda vegetasiya fazalarının başlaması və başa 

çatmasına müsbət təsir edən amilləri mikroelementlərin adı çəkilən bitkidə vegetasiya 

fazalarına təsiri tədqiq edilmişdir. Mikroelementlər üzüm bitkisində nəzarət variantına 

nisbətən fizioloji proseslərin başlanmasını tezləşdirmiş və yekunda əlverişsiz şərait yaranana 

kimi məhsulun itkisiz yığılması imkanının əldə edilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Açar sözlər: mikroelement, tumurcuq, çiçək, meyvə 

Ключевые слова: микроэлемент, бутон, цветок, плод 

Mikroelementlərlə qidalandırmanın düzgün təşkili kənd təsərrüfatı bitkilərində həyati 

proseslərin tənzimlənməsində, əldə edilən nəticələrdə özünü göstərir. Məsələn, bitkilərdə 

meristem toxumaların əmələ gəlməsi, daimi toxumalara və orqanların inkişafına başlanğıc 

verməsi, vegetasiya fazalarının başlanması və gedişi dinamikasının tənzimlənməsində müsbət 

keyfiyyətlər meydana çıxır. Məsələn, bor çatışmadıqda meristem toxuması fəaliyyətdən 

düşür, manqan karbon qazının mənimsənilməsini yaxşılaşdırır, sink vitaminlərin fəallığını 

artırmaqla fotosintezi intensivləşdirir və s. [3, 5] 

Bitkilərin tədqiqində maraq doğuran məsələlərdən biri də orqanların əmələ gəlməsi və 

vegetasiya fazalarının başlanmasına təsir göstərən amillərin araşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə 

toplanmış müsbət təcrübə məhsuldarlığın yaxşılaşdırılmasında özünü göstərir. 

Orqanlar avtonom (yarpaqlar və qoltuq tumurcuqları), korrelyativ (əlavə köklər), yaxud 

xarici mühit amillərinin təsiri ilə əmələ gəlir. Göstərilən orqanlar formasının genetik cəhətdən 

sabitliyinə baxmayaraq bitkilərdə onlar müəyyən qədər dəyişilə bilir. Regenerasiya zamanı 

orqanların əmələ gəlməsini daha aydın təhlil etmək olur. (Məsələn, çiliklə çoxaldılan 

bitkilərdə yan köklərin əmələ gəlməsi). Bir məsələni unutmaq olmaz ki, regenerasiya zamanı 

itirilən orqanların hamısı əmələ gəlmir. Məsələn, yarpaq ayasını buna aid etmək olar. [2] 

Ali bitkilərdə kök və zoğların əmələ gəlməsi üç mərhələdə həyata keçirilir. 1.Bölünən 

hüceyrələrin nizamsız kütlə alınana kimi diferensasiyası. 2. Kök və yan zoğ rüşeyminin 

həmçinin də nizamlı meristemlərin diferensasiyası. 3.Kök və yan zoğun uzanması. 

Müəyyən toxumalar (pereskil və s.) kök və zoğ əmələ gətirə bilir. Kök və zoğların 

əmələ gəlməsi genlərin diferensial aktivləşməsi və mRNT-nin sintezi ilə əlaqədardır. 

Yarpaqlar təkamül prosesində psilofitlərdəki telomların dəyişməsindən əmələ gəlmişdir. 

Bir telomun dəyişməsindən xırda, iki telomun yanaşı bitişməsindən isə enli-iri yarpaqlar 

inkişaf etmişdir. Xırda yarpaqlar rinya və iri yarpaqlar isə asteroksilon tiplidir. 

Çiçəyin əmələ gəlməsi bitkilərdə vegetativ orqanın generativ orqana keçməsinin 

nəticəsi kimi özünü göstərir. Çiçəkəmələgəlmə prosesi soyuq (yarovizasiya) və uzungün 

(fotoperiodizm) vasitəsi ilə induksiya oluna bilər. 

Aparılan qısa təhlil belə söyləməyə imkan verir ki, çiçək zoğ mənşəlidir. Başlanğıcını 

ondan götürmüşdür. Fikri ümumiləşdirmiş olsaq çiçək şəklini dəyişmiş, böyüməsi 

məhdudlaşmış, cinsi çoxalmaya uyğunlaşmış orqandır. Bitkilərdə ehtiyat orqanların- 

kökyumrusu və soğanaqların əmələ gəlməsi də çiçəkləmə kimi fotoperiodik təsirlə 

əlaqədardır. 

Bitkilərdə böyümə və inkişaf mühit amillərinəolan tələbatın ödənilmə səviyyəsindən 

asılı olaraq tənzimlənir. Orqanların inkişafı və vegetasiya fazalarının başlanmasına mineral 

gübrələr fonunda (N130P150K150) mikroelementlərin (Borun 0,04, sinkin 0,03 və manqanın 

0,05 faizli məhsulları) “Qaraburnu” süfrə üzüm sortunda vegetasiya fazalarının başlanmasına 

təsiri tədqiq olunmuşdur. Məhsulun əsası aqrotexniki tədbirlər vaxtında və optimal qida 

norması tətbiq edildikdə qoyulur. Üzümçülük təsərrüfatında müsbət nəticənin əldə 
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olunmasına səbəb olan amillərdən biri də quru budamanın vaxtında aparılmasından və 

orqanlar fəal iştirak edənə qədər zərərverici, həm də xəstəliklərə qarşı kimyəvi mübarizənin 

də vaxtında aparılması özünə məxsus müsbət əhəmiyyətə malikdir. [2, 4] 

Üzüm bitkisində vegetasiyaya hazırlığın ilkin əlaməti suyun gövdədə hərəkəti ilə özünü 

göstərir. Suyun gövdədə hərəkətə başlama dövrünü diqqət mərkəzində saxlamaq lazım gəlir. 

Çünki quru budamanı gecikdirdikdə kəsilən yara bərpa olunmadığından su kəsikdən kənara 

axmağa başlayır. Buna ağlama suyu deyilr. Axan su özü ilə birlikdə gövdədə payızdan ehtiyat 

halında toplanmış mineral və üzvi maddələr xaric olunur. Qida maddələrinin ağlama suyu ilə 

axıb tökülməsi vegetasiya fazalarının başlanmasını ləngidir, həmçinin yeni yarpaqlar əmələ 

gələnə kimi qida çatışmazlığı baş verir. Həmçinin ağlama suyu zoğlarla aşağıya axdıqda 

tumurcuqları çürüdür. Məhsuldarlıq kəskin şəkildə aşağı düşür. Tumurcuqların 

zədələnməsinin qarşısını almaq üçün quru budama vaxtında aparılmalıdır. [2] 

Qeyd olunan tədbirlər vaxtında və düzgün həyata keçirildikdə inkişaf fazaları normal 

gedir. İnkişaf fazaları tumurcuqların açılması ilə başlayıb meyvənin tam fizioloji yetişmə 

fazası ilə başa çatır. 

Tumurcuqların şişməsi və açılmağa başlaması aprel ayında baş verir. Bütün variantlar 

üzrə tumurcuqların hamsı eyni vaxtda açmır. Nəzarət variantında aprel ayının 19-da, bor və 

manqan ilə qidalandırılan variantlarda aprelin 16-da və sink ilə qidalandırılan variantda bu 

fizioloji proses ayın 17-də baş vermişdir. Müqayisəli təhlil göstərir ki, təcrübə variantlarında 

bu fizioloji proses 2-3 gün əvvəl başlamışdır. Bunu mikroelementlərin prosesə aktiv təsiri ilə 

izah etmək olar. Yekunda təcrübə variantlarından tam yetişmiş məhsulun sahədən bir neçə 

gün əvvəl toplanmasına və əlverişsiz hava şəraiti yaranarsa məhsul itkisinin qarşısını almaq 

mümkün olur. [3, 4, 5] 

Çiçəkləmənin başlanması nəzarət variantında tumurcuqların açılmağa başlamasından 10 

gün sonra qeydə alınmışdır. Təcrübə variantlarında 7-8 gün sonra çiçəkləmə diqqəti 

çəkmişdir. Əgər may ayının 29-dan sonra əlverişsiz hava şəraiti yaranarsa nəzarət variantında 

çiçəklərin hamısında tozlanma və mayalanma normal getməyə bilər. Təcrübə variantlarında 

mikroelementlər çiçəklərin əlverişsiz hava şəraitindən qorunma imkanının yaranmasına 

müsbət təsir edir. 

Nəzarət variantında meyvələrin yetişməsi avqust ayının 17-dən, təcrübə variantlarında 

isə 14-16-dan başlamışdır. Ən yaxşı nəticə bor ilə qidalandırılan variantda əldə edilmişdir. 

Meyvələrin tam fizioloji yetişməsi nəzarət variantında sentyabr ayının 26-da, təcrübə 

variantlarında isə 21-23-də qeydə alınmışdır. [2] 

Təcrübələrdə maraq doğuran məsələlərdən biri də variantlar üzrə tumurcuqların 

açılmasından məhsul tam yetişənə kimi vegetasiya müddətinin (günlə) hesaba alınması 

olmuşdur. Nəzarət variantında vegetasiya müddəti 163 gün, təcrübə variantlarında isə 159- 

161 gün davam etmişdir. Vegetasiya müddətinin 3-4 gün tez başa çatması mikroelementlərin 

fizioloji proseslərə müsbət təsirinin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ 

НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИОННЫХ ФАЗ И ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ 

Гасанов Мирза, Годжаева Айсел 

Резюме 

На фоне минеральных удобрений Микроэлементы бор, цинк и марганец 

интенсифицировали начало вегетационных фаз у виноградного сорта «Гарабурну». В 

результате отмечается возможность сбора урожая без потерь до наступления 

неблагоприятных погодных условий. 

 
 

19 YAŞLI XOLERİK TİPLİ GƏNCLƏRİN ŞƏXSİ HƏYƏCAN 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Rüstəmova Tükəzban Vaqif qızı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Gəncə Dövlət Universiteti 

rustamovatukezban72@mail.ru 

Xülasə: Sinir sisteminin müxtəlif tipoloji xüsusiyyətinə malik 19 yaşlı oğlan tələbələr 

üzərində imtahandan 2 ay əvvəl, imatahandan 30 dəqiqə əvvəl və imtahandan 30 dəqiqə 

sonrakı dövrlərdə alınan müxtəlif həyəcan vəziyyətinin psixofizioloji tədqiqatları 

aparılmışdır. Dissertasiyanın əsas məqsədi imtahan prosesindən asılı olaraq yaranmış 

emosional gərginliyin təsirindən şəxsi həyəcanda yaranan dəyişiklikləri aşkar etməkdir. 

Açar sözlər: temperament, şəxsi, fleqmatik, , melanxolik, sanqvinik 
Kлючевые слова: темперамент, личностный, флегматичный, меланхолический, 

сангвиник. 

Keywords: temperament, personal, phlegmatic,, melancholic, sanguine 

Giriş.Tədqiqatlar üçün tələbələri seçməyimiz də təsadüfi deyil. Gənclik yaş dövrlərində 

ali məktəblərdə təhsilin çətinliyinə adaptasiya olma prosesinin özünə məxsus xüsusiyyətləri 

var və təbii olaraq bu xarakter xüsusiyyətlər tələbələrin fizioloji yaşından, ailə vəzyiyyəti və 

maddi durumundan, təhsil aldığı fakultədə keçilən dərslərin ağırlıq dərəcəsindən, gəncin 

somatik və psixo-nevroloji xəstəliklərindən, temperamentindən və s. asılı olaraq inkişaf 

edərək formalaşır[2.3]. Ali nəktəblərdə tələbələrə psixoloji yardım, sosial və pedaqoji kömək 

edilməsi yolu ilə bəzi hallarda adaptasiya olma prosesində çətinliyi aradan qaldırmaq 

mümkündür. Son nəticədə, tələbələrin təhsildə müvəffəqiyyətinin təminatı üçün şərait 

yaranır[1.4].. Bundan əlavə, erkən gənclik illəri (18-25) yüksək özünü dərk etmə ilə 

xarakterizə olunur: sərbəst şəkildə öz şəxsi həyatını qurmağa can atmaq, şəxsi xasiyyətin 

formalaşması, təhsilin və professional fəaliyyətin yüksək səviyyəsinə çatmaq, xəyaların 

reallaşması üçün əziyyətlərin öhdəsindən gəlmək və s. qeyd edilənləri nəzərə alaraq bu yaş 

qrupları üzərində tədqiqatlar aparmaq və emosional gərginliyin təsirini araşdırmaq aktuallıq 

kəsb edir[5.6]. Qarşıya qoyulmuş məsələnin mürəkkəblik dərəcəsi isə gənclik illərində 

psixofizioloji adaptasiya olunma qabiliyyətinin, sonradan butun insan fəaliyyəti boyu 

işlətməsidir və əgər bu istiqamətdə proses tam formalaşmamış olarsa, o zaman həmin insanın 

həyat fəaliyyətində çətinlikləri proqnozlaşdırmaq mümkündür. İnsanın "fasiləsiz təhsil" 

illərində adaptasiya prosesinə nəzər salsaq, bir neçə "fizioloji yaş krizləri"ni görmək 

mümkündür[7]. Çoxsaylı tədqiqatların və şəxsi müşahidələrin nəticələrinə əsasən, III kurs 

tələbələrinin tədqiqata cəlb edilməsi, qarşıya qoyulan problemin düzgün həllində ən vacib 

detaldır. 

Material və metodlar.Tədqiqatlarda iştirak edənlərin praktiki sağlam olması və 

könüllü olaraq iştirakı vacib şərtlərdəndir. 

Q. Ayzenka testi- ilə tələbələrin temperament vəziyyəti tipləri müəyyənləşdirilmişdir. 
Müxtəlif temperament tipinə aid 19 yaşlı gənclərin şəxsi həyəcan səviyyəsində ölçülmüşdür. 
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Şəxsi həyəcan üç müxtəlif vəziyyətdə   ölçülmüşdür: adi günlərdə (AG), imtahandan əvvəl 

(İƏ) və imtahandan sonra (İS). Situativ həyəcan və şəxsi həyəcan vəziyyəti Spilberqə görə 

test anketinin ekspres versiyası ilə təyin olunmuşdur. Gənclərin sayını nəzərə alaraq statistik 

təhlil məqsədi ilə SPSS (Statistical Package for Social Science) proqramında “qeyri- 

parametrik” təhlil üsullarından istifadə edilmişdir. Eyni zamanda həyəcan vəziyyətinin üç 

müxtəlif vəziyyətdə ölçülməsi və üç formada müqayisə (iki qrup arasında müqayisə, bir neçə 

qrup arasında müqayisə, qrupdaxili müqayisə) zərurətini nəzərə alaraq cüt nümunələr arasında 

müqayisə məqsədi ilə “Wilcoxon meyarı”ndan, iki müstəqil nümunə arasında müqayisə 

məqsədi ilə “Mann-Whitney meyarı”ndan və müxtəlif nümunələr arasında müqayisə məqsədi 

ilə “ANOVA – F meyarından” istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. 

19 yaşlı gənclərdə adi günlərdə şəxsi həyəcanın səviyyəsinin ölçülməsi və müqayisəsi 

göstərir ki, dörd qrup (fleqmatik, xolerik, sanqivinik və melanxolik) arasında adi günlərdə 

şəxsi həyəcan səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Daha dəqiq desək 𝑃𝐾𝑈= 0,199 və 

0,199˃0,05 olduğundan qruplar arasındakı fərq statistik baxımdan 0,05 səviyyəsində mənalı 

hesab edilmir (ANOVA – F meyarına əsasən də P=0,211 olduğundan qruplarası fərq cüzi 

olub, statistik baxımdan 0,05 səviyyəsində mənalı deyil). Lakin qruplararsı cüzi fərq var belə 

ki, yüksək şəxsi həyəcan səviyyəsindən daha aza doğru qrupları aşağıdakı kimi düzmək olar: 

47,1 (xolerik) ˃38,5 (melanxolik) ˃37,5 (fleqmatik)˃35,5 (sanqivinik). 

19 yaşlı gənclərdə imtahandan əvvəl şəxsi həyəcan səviyyəsinin ölçülməsi və 

müqayisəsi göstərir ki, dörd qrup (fleqmatik, xolerik, sanqivinik və melanxolik) arasında 

imtahandan əvvəl şəxsi həyəcan səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Daha dəqiq desək 

𝑃𝐾𝑈= 0,970 və 0,0,970˃0,05 olduğundan qruplarasındakı fərq statistik baxımdan 0,05 

səviyyəsində mənalı hesab edilmir (ANOVA – F meyarına əsasən də P=0,845 olduğundan 

qruplarası fərq cüzi olub, statistik baxımdan 0,05 səviyyəsində mənalı deyil). Lakin 

qruplararsı cüzi fərq var belə ki, yüksək şəxsi həyəcan səviyyəsindən daha aza doğru qrupları 

aşağıdakı kimi düzmək olar: 43,3 (sanqivinik) ˃42,7 (xolerik)˃42,5 (fleqmatik)˃42,3 

(melanxolik). 

19 yaşlı gənclərdə imtahandan sonra şəxsi həyəcan səviyyəsinin ölçülməsi və 

müqayisəsi göstərir ki, dörd qrup (fleqmatik, xolerik, sanqivinik və melanxolik) arasında 

imtahandan sonra həyəcan səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Daha dəqiq desək 

𝑃𝐾𝑈= 0,963 və 0,963˃0,05 olduğundan qruplarasındakı fərq statistik baxımdan 0,05 

səviyyəsində mənalı hesab edilmir (ANOVA – F meyarına əsasən də P=0,986 olduğundan 

qruplarası fərq cüzi olub, statistik baxımdan 0,05 səviyyəsində mənalı deyil). Lakin 

qruplararsı cüzi fərq var belə ki, yüksək şəxsi həyəcansəviyyəsindən daha aza doğru qrupları 

aşağıdakı kimi düzmək olar: 45,5 (fleqmatik) ˃44,2 (sanqivinik)˃43,8 (melanxolik)˃43,6 

(xolerik). 

Şəxsi həyəcanın adi günlər və imtahandan sonrakı vəziyyətinin müqayisəsi zəminində 

əldə edilmiş nəticələr də, göstərir ki, dörd qrupdan ibarət 19 yaşlı gənclərin adi günlərdə şəxsi 

həyəcan səviyyəsi ilə imtahandan sonrakı şəxsi həyəcan səviyyəsi arasındakı mövcud fərq 

cüzii olmuşdur. 

Şəxsi həyəcanın imtahandan əvvəlki səviyyəsi və imtahandan sonrakı səviyyəsinin 

müqayisəsi də, göstərir ki, dörd qrupdan ibarət 19 yaşlı gənclərin imtahandan əvvəlki şəxsi 

həyəcan səviyyəsi ilə imtahandan sonrakı şəxsi həyəcan səviyyəsi arasındakı fərq cüzi 

olmuşdur. 
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ЛИЧНО ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛЕРИЧЕСКОГО 

ТИПА 19 ЛЕТ 

Рустамова Туказбан Вагиф гызы, доктор философских наук, доцент 

Резюме 

19-летних студентов мужского пола с различными типологическими 

особенностями нервной системы прошли психофизиологические исследования 

различных тревожных состояний, полученных за 2 месяца до экзамена, за 30 минут до 

экзамена и через 30 минут после экзамена. Основная цель диссертации - выявить 

изменения в личном волнении из-за эмоционального напряжения, вызванного 

экзаменационным процессом. 

PERSONAL EXCITING INDICATORS OF 19-YEAR-OLD CHOLERIC TYPES 

Rustamova Tukazban Vagif gizi, Doctor of Philosophy in Biology, 

Associate Professor 

Summary 

19-year-old male students with different typological features of the nervous system 

underwent psychophysiological studies of various anxiety states obtained 2 months before the 

exam, 30 minutes before the exam and 30 minutes after the exam. The main purpose of the 

dissertation is to reveal the changes in personal excitement due to the emotional tension 

caused by the examination process. 

 

 
НАСЛЕДОВАНИЕ ДЛИНЫ ВОЛОКНА У ГЕНОТИПИЧЕСКИ 

ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ F1 СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО 

ХЛОПЧАТНИКА 

Кодирова М.Р. - PhD, Каххаров И.Т. - DSc, Муталова М.К. - PhD 

kodirova.mohidilhon@mail.r 

Институт Генетики и экспериментальной биологии растений Академии 

Наук Республики Узбекистан,Ташкент 

Abstract: This article presents an analysis of the inheritance of fiber length in F1 plants 

of genotypically distant forms of medium fiber cotton. It should be noted that the inheritance 

of the fiber length in F1 plants of genotypically distant forms of medium fiber cotton. It should 
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be noted that the inheritance of the fiber length trait in F1 plants depends on the parent 

varieties, and all types of inheritance are manifested. 

Ключевые слова: хлопчатник, длина волокна, гибрид, наследование 
Длина волокна – один из важных факторов, определяющих качество волокна. 

Волокно оценивается по качеству. Основная цель и задача всех селекционеров мира – 

увеличить урожайность хлопчатника, улучшить качество волокна. Поэтому изучение 

ценных признаков и свойств хлопчатника является одной из важных задач 

хлопководства. Имея это в виду, в нашем эксперименте мы изучали показатели 

признака длины волокна у родительских сортов и их растений F1. 

По результатам анализа длины волокна мы разделили исследуемые сорта на 3 

группы: длинноволокнистые, средние и короткие. Первая группа– с длиной волокна 

35,2 мм сорт Купайсин, вторая группа – с длиной волокна 34,5 мм сорта Келажак и 

УзФА-705, в третью группу вошли сорта относительно с короткими длиной волокна 

75007-11 (33,9 мм), УзФА-713 (33,9 мм) и Наманган-77 (33,6 мм) (1- табл). 

По признаку длины волокна у изученных растений F1 самые высокие показатели 

наблюдались у гибридов Келажак х Наманган-77 (35,4 мм), Келажак х УзФА-705 (36,3 

мм), Наманган-77 х УзФА-713 (36, 2 мм), Купайсин х УзФА-705 (36,1 мм), УзФА-705 х 

Купайсин (35,7 мм), Наманган-77 х УзФА-705 (35,8 мм) и УзФА-705 х Наманган-77 

(35,4 мм), средний показатель у гибридов Наманган-77 х Купайсин (34,5 мм), Купайсин 

х Келажак (34,2 мм), Купайсин х УзФА-713 (34,2 мм) и УзФА-713 х Купайсин (34,2 

мм), Купайсин х 75007-11 (34,2 мм), УзФА-705 х УзФА-713 (34,3 мм), 75007-11 х 

Келажак (34,4 мм), относительно короткие по длине волокна у Келажак х Купайсин 

(32,4 мм), Келажак х УзФА-713 (33,0 мм) и УзФА-705 х Келажак (33,1 мм), Келажак х 

75007-1 (32,3 мм), Наманган-77 х Келажак (33,2 мм), Наманган-77 х 75007-11 (33,8 мм) 

и 75007-11 х Наманган-77 (33,1 мм), Купайсин х 

 
Наследование признака длины волокна у растений F1 
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Келажак Sх 34,5±0,4 35,4±0,6 32,4±0,8 36,3±0,7 33,0±0,5 32,3±0,6 

 Ϭ 0,6 1,1 1,6 1,2 0,8 0,9 

hp - 1,7 -6,0 2,4 -4,0 -6,3 

Наманган- 
77 

Х ± Sх 33,2±0,4 33,6±0,5 34,5±0,7 35,8±0,6 36,2±0,8 33,8±0,5 

 Ϭ 0,8 1,1 0,6 0,9 1,2 0,7 

hp -1,6 - 1,1 5,2 4,7 0,9 

Купайсин Х ± Sх 34,2±0,6 33,5±0,7 35,2±0,4 36,1±0,5 34,2±0,8 34,2±0,6 
 Ϭ 0,8 -1,3 0,8 0,9 1,2 1,0 
 hp -1,5 -1,1 - 3,1 0,4 0,4 

УзФА-705 Х ± Sх 33,1±0,7 35,4±0,6 35,7±0,7 34,5±0,4 34,3±0,5 33,8±0,8 

 Ϭ 1,2 0,9 1,1 0,7 0,8 1,3 

hp -1,4 4,9 2,6 - -0,3 -1,2 

УзФА-71 Х ± Sх 33,6±0,6 33,0±0,7 34,2±0,5 33,0±0,7 33,9±0,6 32,4±0,5 

 Ϭ 0,9 1,1 0,7 1,3 0,8 1,0 

hp -2,0 -3,5 0,4 -1,9 - -1,5 

75007-11 Х ± Sх 34,4±0,6 33,1±0,3 32,5±0,4 33,2±0,5 32,1±0,3 33,9±0,4 
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 Ϭ 1,2 0,6 0,9 1,0 0,7 0,9 

hp 0,6 -3,0 2,8 -1,8 -1,8 - 
 

хНаманган-77 (33,5 мм), УзФА-705 х 75007-11 (33,8 мм) и 75007-11 х УзФА-705 

(33,2 мм), УзФА-713 х Келажак (33,6 мм), УзФА-713 х Наманган-77 (33,0 мм), УзФА- 
713 х 75007-11 (32,4 мм) и 75007-11 х УзФА-713 (32,1 мм), 75007-11 х Купайсин (32,5 

мм). 
По длине волокна у растений F1 полученных при диаллельном скрещивании из 30 

комбинаций в 4 комбинациях наблюдалось доминирование отцовской или материнской 
формы, в 6 комбинациях промежуточное доминирование с уклонением к отцовской или 
материнской формам, в 20 комбинаций положительное или отрицательное 
сверхдоминирование. По признаку длины волокна у растений F1 доминирование отцовской 
или материнской формы наблюдалось в комбинациях Наманган-77 х Купайсин (hp=1,1), 
Купайсин х Наманган-77 (hp=-1,1) и УзФА-705 х 75007-11 (hp=-1,2) с резко отличающими 
формами растений. 

Промежуточная степень наследования по признаку длины волокна выявлено в 

комбинациях Наманган-77 х 75007-11 (hp=0,9), Купайсин х УзФА-713 (hp=0,4), 

Купайсин х 75007-11 (hp=0,4), УзФА-705 х УзФА-713 (hp=-0,3), УзФА-713 х Купайсин 

(hp=0,4) и 75007-11 х Келажак (hp= 0,6) у растений F1. Положительное 

сверхдоминирование наблюдалось в комбинациях с разными генотипами и 

показателями Келажак х Наманган-77 (hp=1,7), Келажак х УзФА-705 (hp=2,4), со 

средними показателями Наманган-77 х УзФА-705 (hp=5,2) и УзФА-705 х Купайсин 

(hp=2,6), Наманган-77 х УзФА-713 (hp=4,7), Купайсин х УзФА-705 (hp=3,1) и УзФА- 

705 х Наманган-77 (hp=4,9) и 75007-11 х Купайсин (hp=2,8), отрицательное 

сверхдоминирование наблюдалось в комбинациях Келажак х Купайсин (hp=-6,0), 

Наманган-77 х Келажак (hp=-1,6), Купайсин х Келажак (hp=-1,5), УзФА-705 х Келажак 

(hp=-1,4), Келажак х УзФА-713 (hp=-4,0) и УзФА-713 х Келажак (hp=-2,0), Келажак х 

75007-11 (hp=-6,3), УзФА-713 х Наманган -77 (hp=-3,5), УзФА-713 х УзФА-705 (hp=- 

1,9), УзФА-713 х 75007-11 (hp=-1,5), 75007-11 х Купайсин (hp= -3,0), 75007-11 х 

Наманган-77 (hp=-3,0), 75007-11 х УзФА-705 (hp= -1,8) и 75007-11 х УзФА-713 (hp=- 

1,8). 

Следует отметить, что наследование признака длины волокна у растений F1 

зависит от генотипа и показателя признака родительских сортов и было выявлено все 

типы наследования. 

По признаку длины волокна кроме Купайсин х УзФА-705 и УзФА-705 х 

Купайсин, Наманган-77 х УзФА-705 и УзФА-705 х Наманган-77, Купайсин х УзФА- 

713 и УзФА-713 х Купайсин, Келажак х УзФА-705 и УзФА-705 х Келажак, Наманган- 

77 х 75007-11 и 75007-11 х Наманган-77, УзФА-705 х 75007-11 и 75007-11 х УзФА-705, 

УзФА-713 х 75007-11 и 75007-11 х УзФА-713 комбинаций, наблюдался реципрокное 

различия, что указывает на то, что помимо ядерных генов, цитоплазматические гены 

часто участвуют в генетическом контроле признака. 

Таким образом, у растений F1 доминирование одного из родительской формы по 

признаку длины волокна, по-видимому, проявляется у гибридов резко различающихся 

форм. 

Степень промежуточного наследования длины волокна наблюдается у гибридов 

генотипически близких и географически отдаленных форм. 

Положительная степень сверхдоминирования по признаку длины волокна, 

положительный гетерозис проявляется у гибридов полученных от скрещивание форм с 

разными генотипами и показателями. 
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Отрицательная степень сверхдоминирования по признаку длины волокна, 

отрицательный гетерозис проявляется у гибридов полученных от скрещивание 

географически отдаленных форм с разными генотипами и показателями. 

Следует отметить, что полученные нами данные, то есть преобладание типа 

наследования сверхъдоминирование по признаку длины волокна подтверждаются 

данными некотрых других исследователей [1; 92–96-С], [2; 72–74-С], [3; 21-С], [4; 46– 

47-С]. Также в нашем эксперименте был доказан тот факт, что длина волокна у 

растений F1 регулируется, в основном, под влиянием доминантных генов. 
Таким образом, по признаку длины волокна растений F1 доминирование 

отцовской или материнской формы наблюдалось у гибридов резко различающихся 

форм, степень промежуточного наследования длины волокна наблюдается у гибридов 

генотипически близких и географически отдаленных форм, положительная степень 

сверхдоминирования, т.е. положительный гетерозис проявляется у гибридов от 

исходных-родительских форм с разными генотипами и показателями, отрицательная 

степень сверхдоминирования проявляется у гибридов от географически отдаленных 

форм с разными генотипами и показателями. 
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Abstract:Scientific paper deals with the research of significance of traditional 

craftsmanship patterns from ethnographic and archaeological point of view in investigation of 

development of features of urban culture in Ganja on the basis of scientific arguments. In this 

scientific work were noted the main results of investigations of local researchers in this field 

on the basis of application of innovative biochemical technologies and methods. 
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INTRODUCTION 

In the territory of ancient Ganja have been carried out scientific researches, 

archaeologic and ethnographical investigations by local scientists together with foreign 

researchers with the purpose to study of historical formation and development of Urban 

culture. Because, one of the areas of initially appeared human civilization was an integral part 

of Azerbaijan, the historical land of the city Ganja. 

Ganja city is situated on the west of Azerbaijan, on Ganja-Gazakh plain, that located in 

the Kur-Araz lowland, at the foot of the Lesser Caucasus on the north-east. Ganja, that has 

changed its location at least five times since its establishment, is located in a favorable 

position from the strategic point of view. In the territory of ancient Ganja have been carried 

out scientific researches, archaeologic and ethnographical investigations by local scientists 

together with foreign researchers with the purpose to study of historical formation and 

development of Urban culture. Because, one of the areas of initially appeared human 

civilization was an integral part of Azerbaijan, the historical land of the city Ganja. Scientific 

and archaeological researches have proved that Ganja was cradle of science and culture not 

only of Azerbaijan, but also of the whole East. The majority of historical monuments, that are 

demonstrate the ancient history of Ganja, which is the national wealth of our people, today 

gain unique place in the expositions of World’s museums. In state and private museums of 

Metropolis, Munich, Berlin, Hamburg, Louvre, Paris, Moscow, St. Petersburg and other cities 

rare and valuable exhibits, that concern to the history of ancient Ganja are preserved. The area 

located on the northern outskirts of the modern city of Ganja that is part of the Heydar Aliyev 

Park. The area along the Ganja River, another affluent of the Kur River, marked by the 

presence of a concentration of kurgans dated to the Late Bronze and Early Iron Age. This area 

has been under investigation since the XX century, but more recently, due to the creation of the 

Heydar Aliyev Park, the governor of Ganja created a task for local scholars, directed by 

Azerbaijan National Academy of Sciences, who excavated some of the kurgans located in this 

region. 

Ganja Region Kurgan Archaeological Project is a joint Azerbaijan-Italian project that 

aims at investigating the spread of the tradition of burying the dead in large funerary 

mailto:lnurh273@gmail.com
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chambers covered with circular tumuli - that is, kurgans - in the southern Caucasus during a 

period ranging from the fourth to the first millennium BCE. It is in this region that large 

numbers of kurgans, dating to the Early Bronze Age (that is, the Kur-Araz period) through to 

the Iron Age, have been identified. The aim of GaRKAP project is to excavate all the remaining 

kurgans, then create an archaeological park to be presented to the local communities at the end 

of the archaeological work. In particular, during the summer of 2018-2019 GaRKAP 

excavated a medium-sized kurgan, which had been badly disturbed by looters, but still brought 

to light archaeological materials that can be associated with the Ganja-Garabagh (Khojali- 

Gadabay) archaeological phase, datedto the Late Bronze and Early Iron Age. 

Other kurgans dated to the Kur-Araz period in have shown that once the dead had been 

disposed of inside the funerary chamber, the whole chamber was set on fire. Thus, the 

conditions were created for establishing as the place dedicated to housing the dead. The 

plateau was in use for this purpose for a long time and was not utilized for other human 

activities, except for pastoralism or nomadic movements between the creek and the fields to 

the north. Kurgans in the southern Caucasus dating to the Kur-Araz period have rarely been 

investigated using detailed stratigraphic analysis of the different phases of construction, use, 

closing, and, finally, monumentalisation. 

BASIC OBJECTIVES OF RESEARCH 

It is with this perspective in mind that GaRKAP tackled the excavation of one of these 

kurgans. Kurgan 2 consists of a large tumulus that is slightly oval in shape, with a diameter of 

c. 16 m NW to SE and 17 m NE to SW. Unfortunately, one quarter of the kurgan was 

destroyed by a tractor employed to unearth the precious white lime used by the villagers. The 

other two pits, not yet completely excavated, are also probably burials. All three have in 

common the fact that they disturb only the sides and corners of the main funerary chambers of 

the kurgan, and this does not seem accidental. In fact, it probably testifies to a continuity of 

use of the kurgan during the Kur-Araz period, probably linking specific individuals with the 

memory of the community deposited within the large funerary chambers located underneath 

the tumulus. The seasons of archaeological work by the Azerbaijani-Italian Ganja Regional 

Kurgan Archaeological Project has provided a scientific opportunity to intensify research on 

under- standing the development of the funerary custom of using tumuli (kurgans) in western 

Azerbaijan between the fourth and first millennia BC of particular interest is the 

transformation in the use of Kurgan during the Kur-Araz period, which testifies to a shift 

from collectivity to individuality in beliefs related to the afterlife among the community using 

plateau for burying their dead. Such a transformation is correctly posited by Adam Smith 

when, dealing with the kurgans of the Middle Bronze Age in southern Caucasus, he states that 

a kurgan become “earthly machinery for the reproduction of social difference into a cosmic 

order and into the transcendent sphere of the deities.” Such a perspective is also recognizable 

during the Late Bronze and Early Iron Age - as in the case of Kurgans in Ganja - when the 

kurgans are most often dedicated to burying individuals accompanied by goods usually 

comprising a set of pottery vessels, weapons, metal objects, amulets, and special animals; for 

example, the snake. 

During the fire, the beams composing the roof would have burnt and collapsed into the 

chamber, disturbing the whole deposit and making the bone count difficult. According to 

scientists, in order to facilitate the spread of the flames within the chamber, a sort of chimney 

was probably located either in the middle of the chamber or at its rear. 

Setting up an intentional ritualized fire in the funerary chamber appears to be a 

distinguishing aspect of the Kur-Araz-period kurgan of western Azerbaijan. In fact, another 

example was discovered at the site. 

In addition, the kurgans of this region appear to be linked with nomadic groups, due to 

the fact that no contemporaneous settlements can be found in their vicinity. This testifies to 
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the important role of these kurgans in framing the funerary landscape of the people seasonally 

transiting this region and depositing the dead members of the group in this specific context. 

In the research stage of Ganja, carpet weaving was particularly notable in the field of 

weaving. Without pile carpets that belonged to different areas although had same style but 

they were distinguished from others with artistic characteristics, color and patterns. When 

were knitted without pile carpets in that time, sheep and cave wool made utilized as raw 

material. In Ganja and other cities, have been used not only wool, but also cotton and silk, 

silver and gold helves, even precious stones. 

The main aim of our international investigations for the second half of 2013 with 

scientists from the US and Japan is research of significance of local traditional handicraft 

patterns as a source in research of features of urban culture in Ganja. As known, Ganjabasar is 

one of the richest areas from archaeological point of view. As a result of archaeological 

investigations here were found samples of material culture that concerned to the stages of 

different history period. Today most of them are kept in various museums of the World. The 

flint tools, that found in Gillikdag workshop and camp around Ganja, ladle, that were found 

here give the reason to say, that people, who lived in this area in VII - VI millennium BC 

were the founders of the Neolithic Age culture. 

Archaeological investigations prove that in this period the main population of this 

region had sedentary lifestyle and were engaged with farming. In V millennium BC in Ganja 

region all known to us domestic animals were domesticated. This fact is approved with 

ostheology remainders that were found during archaeological excavations. 

Basic objective of research is outreach, also publish in international academic journals 

of the main results of scientific researches in this field on the basis of application of 

innovative technologies and methods. 

During these scientific investigations have been used some main innovative academic 

methods: 

- Application of biochemical innovative technologic methods (as radiocarbon, 

dendrochronologic methods and etc.); 

- Research of local materials of craftsmanship patterns; 
- Determination of traditional methods and materials of handicraft wares on the basis of 

innovative roads; 

- For the first time research of problem of genesis of handicraft traditions on the basis of 

production technology and technique of local craftsmanship patterns of ancient and classical 

periods; 

- Foundation of the new scientific direction on ethnography and ethnology on the basis 

of investigation of sustainable historical features of handicraft branches in research of the 

historical past of formation and development of Urban culture. 

DISCUSSION OF APPLIED SIGNIFICANCE 

1) For the first time has been researched the significance of traditional craftsmanship 

patterns from ethnographic and archaeological point of view in investigation of development 

of features of urban culture in Ganja on the basis of scientific arguments. 

2) Were noted the main results of investigations of local researchers in this field with 

foreign scientists on the basis of application of innovative technologies and methods. 

3) In the future it would help to continue the both scientific-research works, also 

ethnographic and archaeological investigations, excavations and for the main academic results 

in this field. 

4) These scientific investigations have a great applicative significance. It is possible of 

production of these handicraft wares for ancient, classical and Mediavel periods on the basis 

of its production technology and materials in the modern time as new models. 
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RESULTS AND CONCLUSION 

Local, traditional handicraft wares of Ganja for ancient, classical and Mediavel periods 

for the first time have been researched. 

Importance of typical local wares of handicraft branches of Ganja was investigated for 

the first time in research of historical formation and development of the main Urban culture 

elements and construction feature – craftsmanship blocks (quarters). With a view to research 

the main types of traditional Ganja weaving at the end of have been disclosed a lot of 

important facts thanks to protection of 311 exhibits with 57 titles in the museum which are 

acting in this city. According to the sources, hundreds of handicraft enterprises had engaged 

in the production of carpets. In addition to this, one thing should be noted that that the carpet 

has gone through several stages in its development. In order to better understand the presence 

and consumption, the most recent developments in archeology, anthropology, geomorphology 

and isotopic biogeochemistry were considered. We have thus set up a research project based 

on a multidisciplinary approach, previously unpublished by its geographical and politico- 

scientific scope on more than thirty sites - during excavations or formerly excavated - on the 

current territories of Azerbaijan. 

From a methodological point of view, a first part of the project was dedicated to the 

study of the environmental and economic context related to the cultivation of different 

materials. The environmental framework of this region, whose ecological diversity is very 

important, has been described for the pre- and protohistoric periods, thanks to different 

approaches: the geoarchaeological and geomorphological markers in order to restore the 

palaeo-landscapes and the cultivable surfaces, and several palynological studies on natural 

sequences to define the evolution of the landscape and the human impact on the latter. The 

different remains, direct witnesses of the cultivation of millet, found in archaeological 

context, in the form of seeds, but also in the form of phytoliths were analyzed. These studies 

were supplemented by chemical analysis of compounds released by millet into sediments 

(miliacine). The markers corresponding to the traces left by the plants on the tools used for 

food preparation (milling / decorticating), and highlighted by optical plotology analysis, were 

also studied. A second part of the project was devoted to the characterization and 

quantification of millet consumption in humans and animals, based on isotopic analyzes 

(carbon, nitrogen) carried out on the organic and mineral fractions of consumers' bone tissues 

(animals and humans). According to the sources, hundreds of handicraft enterprises had 

engaged in the production of carpets. In addition to this, one thing should be noted that that 

the carpet has gone through several stages in its development. 
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GƏNCƏNİN SƏNƏTKARLIQ NÜMUNƏLƏRİNİN İNNOVATİV 

BİOKİMYƏVİ ÜSUL VƏ MATERİALLAR ƏSASINDA TƏDQİQİ 

Quliyeva N.M., Həsənov E.L. 

Xülasə 

Elmi məqalədə ənənəvi sənətkarlıq nümunələrinin Gəncədə şəhər mədəniyyətinin 

inkişafının elmi dəlillər əsasında araşdırılmasında etnoqrafik və arxeoloji baxımdan 

əhəmiyyəti öyrənilmişdir. Bu elmi işdə yerli tədqiqatçıların iştirakı ilə innovativ biokimyəvi 

texnologiyalar və üsulların tətbiqi əsasında bu sahədə aparılmış araşdırmaların əsas nəticələri 

qeyd edilmişdir. 
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GƏNCƏ-QZAX BÖLGƏSİNDƏ YAYILAN BƏZİ YOVŞANLARIN 

(ARTEMİSİA L.) BİOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Yusifli Gülnar İbiş qızı, Ələsgərova Nuranə Ələsgər qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Gəncə-Qazax bölgəsinin bitki örtüyü səhra, yarımsəhra və bozqırlarından ibarətdir. 

Efemerlər, efemeroidlər, halofitlər payız-qış və yaz yağışları, isti yay, azqarlı qış üçün 

xarakterik bitkilərdir. Yovşanlı-efemerli-qırtıclı, yovşanlı-şoranotulu assosiasiyaları erkən 

yaz, payız-qış mövsümləri üçün qiymətli otlaqlardır. 

Massivin bitki örtüyündən uzun dövrlər sistemsiz istifadə olunması, yaxşılaşdırma 

tədbirlərinin aparılması nəticəsində ot örtüyü pozulmuş, yem əhəmiyyətli yovşanlıqlar ikinci, 

hətta üçüncü dərəcəli alaqlarla əvəz olunmuşdur. Bu vəziyyətin qarşısının alınması üşün səthi 

və kökündən yaxşılaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib hesab olunur. 

Yovşanlıqların növ tərkibi, məhsuldarlığı, yem əhəmiyyətinə dair müəyyən ədəbiyyatların 

[1,5,8,10]. olmasına baxmayaraq Gəncə-Qazax bölgəsi yovşonları haqqında, xüsusilə 

biokimyəvi xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar azdır.Azərbaycan Respublikasında yayılmış 16 

yovşan növündən 15-i (Artemisia absinthium A. annua, A. vulgaris A.arenaria, A.scoparia, 

A.szovitsiana, A. lerchiana A.fragrans və s.) Gəncə-Qazax bölgəsində yayılmış, qiymətli 

dərman bitkiləridir. Yovşan yarpaqlarından və gövdəsinin çiçəklənmiş uc hissəsindən 

hazırlanan dəmləmə, tinktura və ekstraktı iştah artıran vasitə kimi işlədilir.Eyni zamanda 

antibakterial xüsusiyyətlərə də malikdir. Bəzi növlərində efir yağları, turşular və s. maddələr 

var Artemisia lerchiana-nın ilk vegetasiya dövründə yaşıl kütləsinin tərkibində 20-22% 

protein, 6-7% efir yağı, 25-30% sellüloza və 40%-dən çox azotsuz ekstraktiv maddələr vardır. 

Artemisia absinthum-un gövdə və yarpaqlarının tərkibinə A və B-tuyonlar, tuyol spirti və 

s.daxildir. Acı yovşanın acı dadı tərkibindəki absintin və anabsintin acı seskviterpen laktonları 

ilə əlaqədardır [2,6,9]. 

Acı yovşanın tərkibində əsas təsiredici maddə efir yağlarıdır. Bitkinin yerüstü yaşıl 

kütləsində efir yağlarının miqdarı 0,5-0,7%-ə qədərdir. Efir yağından başqa onun tərkibində 

abzintin və anabzintin adlanan adi qlükozidlər də vardır. Həmin qlikozidləri kimyəvi üsullarla 

xamazulenə çevirirlər. Acı yovşanın efir yağının əsas tərkib hissəsi tuyol spirtindən və tuyon 

ketonundan ibarətdir. Bundan başqa acı yovşanın tərkibində xərçəng xəstəliyinin 

müalicəsində çox büyük rol oynayan artemizin flavonoidi, də tapılmışdır. Yerüstü hissəsinin 

tərkibində efir yağları (0,5-2%), üzvi turşular(yantar, amin, salisil), aşı maddələri, askorbin 

turşusu, karotin, flavonoidlər, fitonsidlər, laktonlar, kadinen, sabinen, xamazulen, acı 

maddələr (qlükozid-anabsintin), zülal və nişasta maddələri vardır [6,9]. 

Yovşanların Artemisia absinthium A. annua, A. vulgaris A.arenaria, A.scoparia, 

A.szovitsiana, A. Lerchiana efir yağlılığını öyrənmək üçün Gəncə şəhəri ətrafından çiçəkləmə 

dövründə material toplanmış, yaxşı küləkli quru yerdə üç gün müddətində saxlanılmışdır. 

Ayrılmış yağlar hidroparo disstilyasiya metodu ilə eksperimental laboratoriyada tədqiq olu. 

Efir yağlarının komponent tərkibi xpomato-mass-spektrometriya metodu ilə 

xromatoqrafiyasında aparılmışdır. 

Ədəbiyyat məlumatları əsasında yovşan növlərində 90 fərdi maddə, 65 komponent 

aşkar olunmuşdur. Bunların 1,8% sineol (15,83%) və xamazulen 12,28%, həmçinin acı 

yovşanın efir yağının Yovşanlarda triçeklin, a-tuyen, a-pinen, kamfen, verbinen, sabinen, 

terpinen, butel-3-metil butalin birləşmələri də məlumdur [2,3]. 
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DƏFNƏ MEYVƏSİNDƏN ALINAN YAĞIN BƏZİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİNİ 

Tex.ü.f.d.Cəfərova İ.A., Bədəlova N.M.-Y., Quliyeva S.Ə., 

Həsənova A.S., Həsənova İ.İ. 

 

Xülasə:Məqalə laboratoriya şəraitində dəfnə meyvəsindən yağın alınmasının bəzi 

xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Dəfnə toxumunun yağının tərkibi müalicəvi əhəmiyyətə 

malik komponentlərlə zəngin olduğuna görə ondan kosmetik preparatların hazırlanmasında 

istifadə edilməsi məsləhət görülür. Alınmış yağın keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq Dövlət 

standartlarina uyğunluğu sübut olunmuşdur 

Açar sözlər :Dəfnə , bitki arealı , yerli xammal , etil spirti ,dəfnə yağı , kosmetik 
kompozisiya, fiziki göstəricilər; 

Ключевые слова:лавр, ареал растения ,местное сырье , этанол, лавровое масло, 

косметическая композиция , физические показатели; 

Key words: laurel tree, plant areal, local raw materials, ethanol, oil of laurens , 

cosmetic composition, physical dates ; 

Respublikanın Qərb bölgəsinin bitkiləri bioloji-aktiv maddələrlə zəngin olduğundan 

onlardan xammal kimi yararlanmaq məqsədəuyğun olar.Yerli bitkilərin növ sayının çoxluğu 

onlardan çeşidli maddələrin alınmasına şərait yaradır. Biomüxtəlfliyin qorunması, yaşıl 

kütlənin mühafizəsi, dənizin və onun akvatoriyasının çirklənməsinin aradan qaldırılması, 

yanacaq-enerji kompleksinin ətraf mühitə təsirinin neytrallaşması və s. ekologiyanin əsas 

məsələlərinin həlli üçün "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası qəbul 

olunmuşdur. 

Bu konsepsiya sosial iqtisadi inkişafa yönəldilən əsas amil olaraq aşağıdakı yerli təbii 

sərvətlərdən məqsədyönlü və səmərəli istifadəsi, ətraf mühitin qorunması məqsədi ilə 

tullantıların zərərsizləşdirilməsi, təkrar emalı, təkrar istifadəsi həmçinin az tullantılı və 

tullantısız texnologiyanın tətbiqi istiqamətində zəruri işlərin görülməsi nəzərdə 

tutulmuşdur[2]. 

Respublikamızın Qərb bölgəsinin bitki mənşəli təbii ehtiyatlarına müraciət edərək 

laboratoriya şəraitində tədqiqat işləri aparılmışdır.Tibbin ayrı-ayrı sahələri qiymətli əhəmiyyət 

kəsb edən biolojı-aktiv birləşmələrlə zəngindir və belə birləşmələr kosmetologiyada geniş 

istifadə edilir. Bioloji-aktiv maddələr fiziki-kimyəvi xassələrinə görə müəyyən spesifik 

fəallığa malik olaraq, orqanizmdə katalitik (fermentlər, vitaminlər, kofermentlər), energetik 



58  

(karbohidratlar, lipidlər), plastiki (karbohidratlar, lipidlər, zülallar), tənzimləyici (hormonlar, 

peptidlər) və ya digər funksiyaları yerinə yetirirlər. Fikrimizi davam etdirərək deyə bilərik ki, 

bitki xammallarından alınan bioloji-aktiv birləşmələrdən müalicəvi əhəmiyyətli yağlar və 

həmin yağlar əsasında kosmetik vasitələrin hazırlanması, onların tədqiq edilməsi 

istiqamətində araşdırmalar aparılmış, hal-hazırda da tədqiqat işləri geniş vüsət tapmışdır. 

Tərəfimizdən aparılan tədqiqat işində istifadə edilən dəfnə bitkisinin tam yetişmiş 

meyvəsinin tərkibində 25-45%-ə kimi piyli yağ, yağın tərkibində isə təqribən 1%-ə kimi efir 

yağı vardır [ 1;3 ]. Dəfnə yarpaqlarının kimyəvi tərkibi təbii mənşəli elementlərlə zəngindir. 

Dəfnə yarpağının tərkibində 32,14% azotlu maddə, 32,14% azotsuz ekstraktlı maddə, 8,92 % 

su, 3,5 % kül və 33,80% sellüloza vardır. Bu bitkinin daxilindəki efir yağının ümumi miqdarı 

1,62-3,52% olduğu üçün dəfnə yarpağının yağına spesifik ətir verir. Buna görə də bu bitkinin 

dadı və ətri efir yağının miqdarından asılıdır. Dəfnə yarpağının efir yağının tərkibinin əsasını 

49,6-50,2 % sineol maddəsi təşkil edir. Bundan əlavə onun tərkibində 1,6-3,0%-ə kimi 

evgenol, 16%-ə qədər spirt, 30%-ə qədər pinen vardır [4]. Bu bitki əsasında kosmetik 

məqsədlər üçün qaynaqlar, dəmləmələr, ekstraktlar hazırlanır və efir yağı çıxarılır. Piyli yağın 

əsas tərkibi laurin və palmitin turşularının triqliseridlərindən ibarətdir. Əlavə olaraq həmin 

yağın tərkibində nişasta, fitosterin, lauran karbohidratı, şəkər və selikli maddələr tapılmışdır. 

Dəfnə yarpağı fitosterol, linalool, efir yağı, taninlər, kofur, turşulardan və bir çox faydalı 

birləşmələrdən ibarətdir [5]: 

 yağlar, zülallar və karbohidratlar; 

 A, B, C, PP qrupu vitaminləri; 

 makro və mikroelementlər: maqnezium, fosfor, natrium, sink, mis, selenyum, dəmir, 

manqan və kalium. 

Tədqiqatlarımızda dəfnə toxumundan yağın alınması məqsədi ilə dəfnə bitkisinin tam 

yetişmiş meyvələrindən istifadə olunmuşdur..Tam yetişmiş yumru və qara rəngli dəfnə 

meyvələri quruducu şkafda 30-40 
o
C temperaturda qurudulur və xırdalanaraq üyüdülür.Yağın 

alınması üçün üçboğazlı kolbadan istifadə edilir. Bundan başqa termometr, qıf, əkssoyuducu 

və qızdırıcı ilə təhciz edilmiş ekstraksiya qurğusundan istifadə olunmuşdur. Nümunə 1-litrlik 

üçboğazlı kolbaya tökülür və üzəri örtülənə qədər həlledici kimi 95%-li   etil spirti əlavə 

edilir. Qızdırıcı su hamamında yerləşdirilir və işə salınır. Kolba termometr və qıf ilə təchiz 

olunur. Üyüdülmüş kütlə 200 qr-dan artıq olmamalıdır. Proses dayandırılmadan 4-5 saat 

davam edir. Proses dayandırıldıqdan sonra ekstrakt başqa qaba keçirilir və sonra adi distillə 

qurğusuna quraşdırılır. Distillə kolbasında qaynamanın normal getməsini təmin etmək üçün 

oraya 3-4 şüşə borucuq qırıntıları əlavə edilir. Qızdırıcı işə salınaraq su hamamında distillə 

prosesi aparılır və həlledici 78-80°C-da qovulur. Kolbada həlledicidən təmizlənmiş toxumun 

yağ qarışığı alınır.Yağ qarışığı başqa qaba keçirilir və təmizləmə əməliyyatları aparılır. 

Həmin yağ qarşıqlarında olan rəngli maddələr, sərbəst yağ turşuları, fosfatidlər, pis iy və dad 

verən maddələr mərhələlər üzrə təmizlənir. 200 qr üyüdülmüş dəfnə toxumundan cəmi 60 qr 

yağ alınmışdır. Təmizləndikdən sonra laboratoriyada alınmış dəfnə yağının bəzi keyfiyyət 

göstəriciləri təyin edilmişdir. 

Alınmış dəfnə yağının fiziki-kimyəvi parametrləri 

 

Dəfnə yağı 

Şüasındırma əmsalı, 
ɳ 22 

d 

Brix,% Kütlə çəkisi,d4
20 

q/sm 

Özlülük, ƞ
20

pz pH 

1,4764 74,7 0,9285 595 6,57 
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Alınmış dəfnə yağının fiziki-kimyəvi parametrlərinin müvafiq dövlət standartlarına 

uyğun olduğunu nəzərə alaraq, kosmetik vasitələrin hazırlanmasında istifadə olunması 

məsləhət görülür. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЛА ПОЛУЧЕНОГО 

ИЗ ПЛОДОВ ЛАВРОВОГО ДЕРЕВА 

Д.ф.техн.н. Джафарова И.А., Бадалова Н.М.-Я., Гулиева С.А., Гасанова А.С., 

Гасанова И.И. 

Резюме 

Статья посвящена изучению и определению некоторых физико-химических 

показателей масла из плодов лаврового дерева. Масла плодов лаврового дерева богато 

биологически-активными компонентами и рекомендуется для составления основ 

косметических композиций. 

THE DETERMINATION OF SOME CHARACTERICTICS OF OIL 

INTAKE FROM LAUREL FRUITS 

D.ph.of tech. Djafarova I.A., Badalova N.М.-Y., Quliyeva S.A., 

Hasanova A.S., Hasanova İ.İ. 

Summary 

The article is devoted to the study of some characteristics of oil intake from laurel fruits. 

The oil of laurel fruits is rich of bioloji-activity components and recommented used for 

composition of cosmetic . 

 
 

İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ÜZÜM SORTLARINDAN HAZIRLANAN PORTVEYN 

ŞƏRAB NÜMUNƏLƏRİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİN TƏHLİLİ 

Cəfərova Könül Tofiq qızı, Doktorant 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Xülasə: Tədqiqat zamanı gətirilmiş üzüm sortlarından Merlo, Şiraz, Kaberne-Sovinyon, 

Karignan və Pino Nuardan istifadə edilir. Üzüm texniki və yetişib ötmüş vəziyyətlərdə yığılmış və 

metodikaya müvafiq qaydada portveyn tipli şərab materialı hazırlanaraq kimyəvi tərkibi təhlil 

olunmuşdur 

Açar sözlər: üzüm, introduksiya, şirə, şərab, portveyn, spirtlik, turşuluq 

Ключевые слова: виноград, интродукция, вино, портвейн, сок, спиртность, 

кислотность 
Key words: grapes, introduction, wine, port wine, juice, alcoholic, acidity 

Introduksiya olunmuş üzüm sortlarının becərilməsi və onlardan müxtəlif tip şərablar 

hazırlanması ilə əlaqədar ölkəmizin uzun tarixə dayanan ənənələri vardır. XIX əsrin əvvəllərində 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/dudchenko1989_pryanye_rast.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/dudchenko1989_pryanye_rast.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Azərbaycana köçürülən alman koloniyaları həmin əsrin ortalarından üzümçülük və şərabçılıqla məşğul 

olmağa başladılar. Onların üzümlüklərində yerli üzüm sortları ilə yanaşı Avropadan gətirilmiş sortlar 

da əsaslı yer tuturdu. Həmin sortlar arasında Avropanın məşhur sortları Rislinq, Ağ Sovinyon, 

Silvaner, Kaberne-Sovinyon və s. var idi. Avropada Filloksera zərərvericisi yayıldıqdan sonra 

Azərbaycanın qərb bölgəsində mədəni sortların Amerika mənşəli calaqaltılarla calaq edilərək istifadə 

olunmasına başlanıldı. Bununla əlaqədar olaraq bölgədə almanlar tərəfindən calaq tinglik təsərrüfatı 

yaradılmışdı. 

Azərbaycanda sovetləşmə dövründə artıq dörd iri tinglik təsərrüfatı yaradılmış və burada böyük 

sənaye bağları üçün əkin materialı hazırlanmaqda idi. 1985-ci ildə Mixail Qorbaçovun antialkoqol 

qərarından sonra Azərbaycanda mövcud olan bu ənənələrin dağıdılmasına başlanıldı. Tinglik 

təsərrüfatları sıradan çıxarıldı, üzümlüklər tərkibinə və keyfiyyətinə baxılmadan kökləndi. 

Ermənistanın Qarabağ bölgəsini işğalı ilə əlaqədar olaraq 45 min hektara qədər üzümlüklər məhv 

edilmiş oldu. Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra sahənin inkişafı yenidən diqqət mərkəzinə 

gətirildi və üzümlüklər salınmağa başlanıldı. Lakin tinglik təsərrüfatları olmadığına görə ölkə calaq 

əkin materialının çatışmazlığı ilə üz-üzə qaldı. Odur ki, bir çox hallarda bağlar öz kökü üzərində olan 

əkin materialı ilə salınır və yaxud uzaq xaricdən baha qiymətə calaq əkin materialı alınıb gətirilirdi. 

Bu proses indi də davam etməkdədir. Gətirilən sortların içərisində daha çox üstünlük təşkil edənlər 

Kaberne-Sovinyon, Merlo, Şiraz, Pino nuar, Kariginan, Ağ Sovinyon, Rislinq və başqalarıdır. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, gətirilən sortlar arasında qırmızı sortlar daha çox üstünlüyə malik olmuşdur. 

Işin məqsədi gətirilən üzüm sortlarından yerli şəraitdə portveyn tip şərablar alınması 

istiqamətində tədqiqi, şərab istehsalının və keyfiyyətinin qiymərləndirilmə üsullarının işlənib 

hazırlanmasıdır. 

Tədqiqat obyekti olaraq– üzüm, şirə, daraq, cecə, tənəyin çoxillik hissəsi, şərab 

materialı və yetişdirmə prosesində olan şərab, onların kimyəvi tərkibinin təsviri, köməkçi 

materiallar və sair götürülür. Tədqiqat zamanı gətirilmiş üzüm sortlarından Merlo, Şiraz, 

Kaberne-Sovinyon, Karignan və Pino Nuardan istifadə edilir. Üzüm texniki və yetişib ötmüş 

vəziyyətlərdə yığılır və metodikaya müvafiq qaydada portveyn tipli şərab materilı hazırlanır. 

Alınan şərab materiallarının kimyəvi tərkibi təhlil olunur. 

Məlum olmuşdur ki, şərab nümunələrində spirtin miqdarı 17,8-18,2 h% arasında tərəddüd 

etmişdir. Kondisiyaya çatdırmaq üçün aparılan tündləşdirmədə əsasən bərabər səviyyəli spirtlik 

alınmasına nail olunmuşdur.Nümunələrdə titrləşən turşuluq 5,4-8,3 q/dm
3
, pH ədədi isə 2,80-3,25 

arasında olmuşdur.Uçucu turşuların miqdarı portveynlər üçün yol verilən hədd daxilində olmuş və 

maksimum halında 1,1 q/dm
3
 Merlo şərab materialında olmuş, digər nümunələrdə isə 0,32-0,41 q/dm

3
 

arasında olmuşdur. 

Şərab nümunələrində şəkərlik kondisiyaya uyğun olaraq 12,5-13,2 q/dm
3
-ə yaxın olmuş, kəskin 

kənara çıxmalar müşahidə olunmamuşdur. 

Nümunələrdə sulfit turşusunun ümumi və sərbəst miqdarı yol verilən hədd daxilində olmuşdur. 
Ümumi SO2-nin miqdarı 45-55 mq/dm

3
, onun sərbəst forması isə 11-21 mq/dm

3
 təşkil etmişdir. 

Quru maddələrin miqdarı 24,7-29,1 q/dm
3
, mineral maddələrin miqdarı 2,57-2,83 q/dm

3
 təşkil 

etmişdir. 

Şərab çeşidlərində fenol birləşmələrinin miqdarı 1,6-2,1 mq/dm
3
, antosianların miqdarı 240-630 

mq/dm
3
 arasında dəyişmişdir. 

Şərab nümunələrinin antioksidant tutumu da mühüm göstəricilərdən olub, qırmızı şərablarda 

mühüm rola malikdir. Göründüyü kimi, bu göstərici nümunələr üzrə 11,7-13,8 AC mmol/dm
3
 arasında 

olmuşdur. Fransız tədqiqatçıları öz qırmızı şərab nümunələrində antioksidant tutumunun 12,0-25 AC 

mmol/dm
3
 arasında olduğunu, türk tədqiqatçıları isə qırmızı şərab nümunəsində 9,2-13,9 AC 

mmol/dm
3
 antioksidant tutumu müəyyən etmişlər. Digər ədəbiyyat məlumatları da buna bənzər 

qiymətlərin alındığını göstərir. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБРАЗЦОВ ВИНА ПОРТВЕЙН 

ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ ИНТРОДУКЦИОННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

 

Джафарова Конул Тофик гызы, Докторант 

Резюме 

В ходе исследования используются сорта винограда Мерло, Шираз, Каберне-Совинион, 

Кариньян и Пинону. Виноград собирали в техническом и созревшем состоянии, согласно 

методологии был подготовлен винный образец вина портвейн и проанализирован химический 

состав образца. 

THE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF PORTWEINE WINE 

EXAMPLES CONSISTED OF INTRODUCED PREPARED GRAPE KINDS 

Jafarova Konul Tofiq, doctorial student 

Summary 

Merlo, Shiraz, Kaberne-Sovinion, Karignan and Pino Nuar are used during the study Grapes 

were collected in over technical ripe conditions was analyzed the chemical effect by preparing a 

portweıne wine type material according to methology. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭТAНОЛЬНОГО ЭКСТPАКТА 
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В статье приводятся результаты химического состава этанольного экстракта из 

надземной части Anthemis cotula L. Растения собранны в окр. Гусарского района в фазе 

массового цветения. Из 40 г растительного сырья было получено сумма экстрактивных веществ 

(5 граммов), что составляет 12,5%. Из этанольного экстракта хромато-масс- 

спектрометрическим методом идентифицированы 29 компонента (97.64%), из них преобладают 

(60.35%) N'-[1-[4-Chlorophenyl]-1H-tetrazol5-yl]-N,N-diethyl-1,2-ethanediamine - 18.01%; o-(n- 

Nonyl) S-(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonothiolate - 12.72%; D-Galactose - 6.68%; Inositol, 1- 

deoxy - 8.76 %;1H-Imidazol-2-amine - 7.79%; A' –Neogammacer-22(29)-en-3-ol, acetate, (3β, 21β)- 

- 6.39%. Остальные - 37.29% распределены среди 23-х компонентов. 
Род Anthemis L. (Пупавка) входит в состав трибы Anthemideae Cass. семейства Asteraceae 

Bercht. et J. Presl и объединяет свыше 210 видов, распространенных в Европе, 

Средиземноморье, Западной Азии и Африке. Виды Anthemis обычно с древних времен до 

наших дней используются в народной медицине. Они также привлекают внимание как 

декоративные растения. Род в фитохимическом отношении является одним из наиболее часто 

исследуемых родов семейства сложноцветных. 

В Азербайджане распространено 4 вида и 1 подвид рода Anthemis [2]. 

Одним из широко распространенных видов рода Anthemis является Anthemis cotula L. – 

Пупавка собачья (вонючая). Пупавка собачья терофит. Распространена почти во всех районах 

Азербайджана от низменности до среднего горного пояса. Мезоксерофит, встречается как 

сорное в посевах, садах, на огородах, а также на лугах, лесных полянах, опушках и по 

галечникам рек, на бобово-злаково-разнотравных лугах, а также среди нагорно-ксерофитной 

растительности [4]. 
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В народной медицине отвар и настои приготовленные из травы A. сotula 

применяют как спазмолитическое, мочегонное, антигельминтное средство; наружно - в 

виде примочек, компрессов, обмываний - ранозаживляющее. Мазь, пасту и сок травы 

используют как противоопухолевое. Настой, отвар листьев, соцветий используют как 

общеукрепляющее, противосудорожное, при мигрени, стимулирующее регулы. Отвар 

соцветий пьют при метроррагии, малярии и как антигельминтное [3]. 

Учитывая богатый химический состав и полезные свойства мы решили 

исследовать компонентный состав этанольного экстракта А. сotulа, широко 

распространенного во флоре Азербайджана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Растительный материал надземной части A. cotula для исследования собран в окр. 

Гусарского района в фазе массового цветения. 40 г растительного сырья было 

высушено, измельчено и экстрагировано в течение 3-х дней и в 3-х повторностях с 95% 

этанолом (спиртом). 

По литературным источникам в составе пупавки собачьей обнаружены эфирные масла, 

флавоноиды, сескви-, ди-, тритерпеноиды, полиацетиленовые, серосодержащие, 

гетероциклические кислородсодержащие соединения и стероиды[1,3,5,6,7]. 

Химический состав этанольного экстракта надземной части A. сotula анализировали 
хромато-масс-спектрометрическим методом на хроматографе «Аqilent Techolgies» 6890N 

Network CG System с квадрупольным масс-спектрометрометром (5975С). В качестве детектора 

использовалась 30-метровая капиллярная колонка с фазой «HP-5 MS 5% Phenyl Methyl 

Siloxane». Температурный режим колонки программирован следующим образом: начальная 

температура 50
о
С - 2 мин стабильно, подъем температуры 5

о
С/мин до 325

о
С – 6 мин стабильно. 

Газ-носитель Не, масс-детектор Srlit/Splitless, Injection-Split. Эфирное масло разбавлялось 

метанол:хлороформом (1:2). Содержание компонентов вычисляли нормализацией по площадям 

газохроматографических пиков без использования коэффициентов чувствительности. Для 

идентификации соединений использовали стандартные масс-спектрометрические библиотеки 

NIST и Wiley. 

  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Во время исследований было получено 5 граммов сумма экстрактивных веществ, что 

составляет 12,5% выхода. В результате исследования этанольного экстракта 

идентифицированы 29 компонента (97.64%). В таблице представлены основные компоненты 

экстракта (6 компонентов - 60.35%). Остальные 23 компонента (37.29%) варьирует от 0.57% до 

4.81%. 

Таблица 

Основные химические компоненты этанольного экстракта Anthemis сotula 

 Время 

удержи- 

вания 

Компоненты Молекуляр- 

ная формула 

Молекуляр- 

ный вес, 

q/mol 

Пик 

(%) 

1. 1.916 Procainamide C13H21N3O 235.33 18.01 

2. 12.092 2(3H)-Furanone, dihydro-3-(3- 

methylbutyl)- 

C9H16O2 156.22 12.72 

3. 13.621 D-Galactose C6H12O6 180.16 6.68 

4. 13.904 Inositol, 1-deoxy- C6H12O6 180.16 8.76 

5. 19.392 1H-Imidazol-2-amine C3H5N3 83.09 7.79 

6. 43.661 A'-Neogammacer-22(29)-en-3-ol, 

acetate, (3β,21β)- 

C32H52O2 468.766 6.39 

Учитывая вышесказанное, установлено, что Anthemis cotula - это растение, которое 

требует более обширного исследования. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC13H21N3O
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC9H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC6H12O6
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC3H5N3
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query%3DC32H52O2
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучен компонентный состав этанольного экстракта из надземной части 

Anthemis cotula L. 
2. Было получено 5 граммов сумма экстрактивных веществ, что составляет 12,5% выхода. 

3. Из этанольного экстракта идентифицированы 29 компонента (97.64%). N'-[1-[4- 

Chlorophenyl]-1H-tetrazol5-yl]-N,N-diethyl-1,2-ethanediamine - 18.01%; o-(n-Nonyl) S-(2- 

diethylaminoethyl) ethylphosphonothiolate - 12.72%; D-Galactose - 6.68%; Inositol, 1-deoxy - 8.76 

%;1H-Imidazol-2-amine - 7.79%; A' –Neogammacer-22(29)-en-3-ol, acetate, (3β, 21β)- - 6.39% 

являются основными компонентами (60.35%). Оставшиеся 37.29% распределены среди 23-х 

компонентов. 
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ANTHEMIS COTULA L. NÖVÜNÜN ETANOL EKSTRAKTININ KİMYƏVİ 

TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

Mustafayeva Sitarə Cəlal qızı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Xülasə 

Məqalədə Anthemis cotula L. növünün yerüstü hissəsinin etanol ekstraktının kimyəvi tərkibi 

təqdim olunur. Ümumilikdə, 5 qram ekstraktiv maddələr cəmi alınmışdır ki, bu da 12,5% çıxım 

deməkdir. Müəyyən edilmiş 29 komponent (97.64%) identifikasiya edilmişdir. N'-[1-[4- 

Chlorophenyl]-1H-tetrazol5-yl]-N,N-diethyl-1,2-ethanediamine - 18.01%; o-(n-Nonyl) S-(2- 

diethylaminoethyl) ethylphosphonothiolate - 12.72%; D-Galactose - 6.68%; Inositol, 1-deoxy - 8.76 

%;1H-Imidazol-2-amine - 7.79%; A' –Neogammacer-22(29)-en-3-ol, acetate, (3β, 21β)-    - 6.39% 
əsas komponentlərdir (60.35%). 37.29% isə yerdə qalan 23 komponent arasında paylanmışdır. 

RESEARCH OF COMPONENT COMPOSITION ETHANOL EXTRACT ANTHEMIS 

COTULA L. 

Mustafayeva Sitara Jalal, PhD in Biology 

Summary 

The article presents the chemical composition of the ethanol extract of the surface part of the 

species Anthemis cotula L. In total, 5 grams of the sum of the extracts of the substances were obtained, 

which means 12.5% yield. 29 components (97.64%) were identified. N '- [1- [4-Chlorophenyl] -1H- 

tetrazol5-yl] -N, N-diethyl-1,2-ethanediamine - 18.01%; o- (n-Nonyl) S- (2-diethylaminoethyl) 

ethylphosphonothiolate - 12.72%; D-Galactose - 6.68%; Inositol, 1-deoxy - 8.76%; 1H-Imidazole-2- 

amine - 7.79%; A '–Neogammacer-22 (29) -en-3-ol, acetate, (3β, 21β) - - 6.39% are the main 

components (60.35%). 37.29% was distributed among the remaining 23 component 
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кислота 
Показано, что дефицит фосфора существенно изменяет распределение абсцизовой 

кислоты в органах растения. При этом, несмотря на небольшое увеличение количества 

абсцизовой кислоты в органах растения, систематическое снижение значения OAbKП при 

длительном стрессе указывает на отрицательную корреляцию между скоростью роста 

растений и количеством абсцизовой кислоты. 

При дефиците фосфора на клеточном и организменном уровне в растении 

происходит морфологические (изменение соотношения корни-побег, повышение 

пролиферации корневых волосков, образование протеоидных корней и др.); 

физиологические (выделения корнями органических кислот, фосфатаз и РНКаз, 

мобилизация фосфора из вакуолей в цитоплазму, изменения в дыхательных и 

фотосинтетических процессах и др.) биохимические (фосфорилирование белков, 

повышения активности ферментов фосфорного метаболизма, интенсификация 

образования фосфатаз, РНКаз и органических кислот и др.) молекулярные (повышение 

активности генов фосфатаз, Са-АТФаз, РНКаз, запасных белков и др.) и генетические 

(модификация экспрессии генов определяющиx морфологию, физиологию и 

метаболизм растений при длительном дефиците фосфора) изменения [8]. 
По современным представлениям наряду с другими факторами во взаимосвязи между 

отдельными частями и органами растений, в том числе и между корнями и побегами важную 

роль играют фитогормоны [1,4]. В связи с этим для понимания особенности взаимоотношений, 

возникающих в измененных условиях питания, в частности в случае нарушения фосфорного 

питания, приобретает важное научное значение не только знание содержания фитогормонов в 

отдельных органах растений, а также их содержание и соотношения в пределах отдельных 

органов. 

Абсцизовая кислота (АБК) играет важную роль в образовании и накоплении запасных 

веществ в семенах растений, в обезвоживании семян на поздних стадиях эмбриогенеза и в 

переходе семян в состояние покоя, а также участвует в индукции покоя у почек, клубней, 

луковиц и корнеплодов, что обеспечивает состояние покоя их клеток в течение зимнего 

периода. АБК играет важную роль в ответе растений на внешние воздействия, в их выживании 

при недостатке воды (засухе), засолении и холоде [2]. АБК вызывает закрытие устьиц растений 

– специализированных отверстий, через которые лист растений испаряет воду, поглощает СО2 

для фотосинтеза или выделяет СО2 за счет дыхания, а также, соответственно, выделяет или 

поглощает О2 – тем самым АБК регулирует потерю растением воды при транспирации [4]. 
Несмотря на эти работы данных о влиянии фосфорной недостаточности на содержание АБК 
очень мало. 

Изучение этого вопроса в связи с гормональным статусом растений имеет большой 

научный интерес с точки зрения выяснения физиолого-биохимических основ взаимосвязи 

отдельных органов, в частности, корней и побегов растений, выращенных в различных 

условиях фосфорного питания. 

Обекты и методы исследований. Объектом исследований служили растения тыквы 

(Cucurbita pepo L.) сорта ''Перехватка'', выращенные в водной культуре в питательной смеси 

Кнопа в двух вариантах: Вариант 1-Полная питательная смесь (ППС; Вариант 2-Питательная 

смесь без фосфора (ПС-Р). Для исключения фосфора из питательной среды КН2PO4 заменяли 

эквивалентным количеством КСl. 

mailto:agadimov@mail.ru
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Объём и поверхность корней определяли по методике Сабинина и Колосова в 

модифицированном варианте, описанном Станковым [5,7]. Длину корней вычисляли по 

формуле, предложенной Колосовым [5]. Содержание фосфора в органах растений определяли 

по Мерфи и Райли [3]. Содержание АБК методом твердофазный иммуноферментный анализ [6] 

Результаты проведенных нами исследований влияния фосфорного голодания на 

содержание АБК в растении в целом и в органах суммированы на трехмерном графике (рис.А и 

Б). Содержание АБК в сравнительном аспекте – нормальные и фосфордефицитные растения – 

представлено как функция органов растений и времени роста последних (рис.А). 

 

Рисунок А. Распределение абсцизовой кислоты между корнями и побегами растений в 

зависимости от продолжительности фосфорного голодания 

Рисунок Б. Изменение величины ОАбКП растений в зависимости от продолжительности 
фосфорного голодания 

Рассматривая образуемую поверхность на рис.А сзади к передней части, хорошо видно, 

что задний край этой поверхности, расположенной на уровне 100%, которая является 

контрольной и отражает изменения АБК в растениях с нормальным питанием. Превышение над 

контролем наблюдается и в ближнем правом углу. Вместе с тем левая передняя часть 

поверхности начиная с 10 дней роста растений и отражающая содержание АБК в корнях 

растений, резко опускается ниже контрольной поверхности. Из этого следует, что фосфорный 

дефицит несколько увеличивает содержание АБК в корнях, побегах и целом растении на 

ранних этапах голодания и понижает уровень АБК в корнях при длительном голодании. В 

побегах содержание АБК со временем голодания изменяется незначительно, хотя во все сроки 

определения превышает контроль. Можно полагать, что фосфорный дефицит, создаваемый 

длительное время, приводит к подавлению транспортировки АБК из побегов к меристеме 

корня. 

Уменьшение величины отношении АБК корней к АБК побегов (0АбКП) по мере 

возрастания времени действия на растение фосфорного дефицита с еще большей 

интенсивностью (Рис. А и Б.) говорит о том, что транспортировка АБК к корнями 

задерживается уже на первых этапах голодания.   Этот процесс развивается с еще большей 

силой по мере развития нарушений, оказываемых отсутствием фосфора. Таким образом, 

дефицит фосфора существенно изменяет перераспределение АБК в органах растений. Хотя 

содержание АБК в органах и в целом растении несколько увеличивается при фосфорном 

дефиците, систематическое уменьшение величины ОАбКП по мере стресса говорит о 
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присутствии отрицательной корреляции между уровнем АБК интенсивностью роста растений, 

голодавших по фосфору. 
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BALQABAQ BİTKİSİNİN KÖK VƏ ZOĞLARINDA ABSİZ TURŞUSUNUN 

PAYLANMASINA FOSFOR QITLIĞININ TƏSİRİ 

Tahirli S.M., Qəni-zadə S.İ., Rəsulova S.M. 

Xülasə 

Göstərilmişdir ki, fosfor qıtlığı bitkinin orqanlarında absiz turşusunun paylanmasını nəzərə 

çarpacaq dərəcədə dəyişir. Bu zaman bitkinın orqanlarında absiz turşusunun miqdarının bir qədər 

artmasına baxmayaraq, stress uzandıqca KZAM dəyərinin sistematik azalması bitkilərin böyümə sürəti 

ilə absiz turşusunun miqdarı arasında mənfi korrelyasiyanın olmasını göstərir. 

INFLUENCE OF PHOSPHORIC DEFICIENCY ON THE DISTRIBUTION 

OF ABSCISIC ACID IN THE ROOTS AND SHOOTS OF THE PUMPKIN 

Tairli S.M., Gani-zade S.I., Rasulova S.M. 

Summary 

It was shown that, phosphorus deficiency significantly changes the distribution of 

abscisic acid in plant organs. At the same time, despite a slight increase in the amount of 

abscisic acid in plant organs, a systematic decrease in the RARS value under prolonged stress 

indicates a negative correlation between the plant growth rate and the amount of abscisic acid. 

 

 
UOT-665-63: 665-76 

SOYA YAĞI ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ MƏLHƏM 

NÜMUNƏLƏRİNİN TƏTQİQİ 

Abbasova S.H., Məmmədova R.A. Əfəndiyeva N.Ə., Zeynalova G.H. 

AMEA – Gəncə bölməsi 

Xülasə:Aparılan tədqiqat işindən belə qənaətə gəldik ki, alınan məlhəmlər, əsasən 

dərinin cavanlaşmasından, dəridə olan qırışların yox edilməsində, sinir sisteminin 

möhkəmləndirilməsin və.s istifadə edilməsi daha effektli nəticələr verər. 
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Açar sözlər: soya yağı, soya toxumu, məlhəm əsası, bor turşusu, jelatin, vazelin. 

Ключевые слова: соевое масло, семена сои, основа мази , борная кислота, желатин, 

вазелин. 

Key words: leaf oil, leaf sample, balsam contents, bore acid, jelatin, vazelin. 

Bu məqalədə Qərb bölgəsində geniş yayılmış soya bitkisindən etil spirtinin ekstraksiyasından 

soya ekstraktının alınması və onun keyfiyyət göstəricilərinin təyini verilmişdir. 

Bununla belə ekstrakt əsasında müalicəvi məlhəm nümunələri hazırlanmış , optimal tərkib 

müəyyən edilmiş və müxtəlif ürək-damar xəstəliklərində , sinir-sisteminin möhkəmləndirilməsi, dəri 

xəstəliklərinin müalicəsində istifadə imkanları tövsiyə edilmişdir. 

“Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış “ İnkişaf Konsepsiyasının əsas hədəflərindən biri ekoloji 

cəhətdən dayanıqlı sosial iqtisadi inkişafa nail olmaqdir . Biomüxtəlifıiyin qorunması , yanacaq- enerji 

kompleksinin ətraf mühitə mənfi təsirinin neytrallaşdırılması, dənizin və onun akvatoriyasının 

çirklənməsinin aradan qaldırılması və qorunması, yaşıl ərazilərin bərpasi və mövcud resursların 

səmərəli mühafizə istiqamətində zəruri tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. 

Hər bir canlı varlığın ,o cümlədən insanın normal həyat tərzini tənzim edən əsas faktorlardan 

biri onun xarici mühit amilləri ilə düzgün təmasda olmasıdır. Ümumiyyətlə insanlar həmişə təbiətdən 

istifadə etməklə yanaşı , həm də xarici mühit amilləri ilə ekoloji – tarazlığın düzgün saxlanılmasına 

cəhd edirlər .Bu tarazlığın pozulması insan səhhətinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı müxtəlif 

xəstəliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır . Odur ki , bu xəstəlikləri qismən və yaxud tamamilə 

aradan qaldırmaq ücün müalicəvi dərmanların alınması istiqamətində geniş elmi – tətqiqat işləri 

aparılır. 

Hazırki dövrdə ekoloji tarazlığın pozulması ilə əlaqədar olaraq hər cür xəstəliklərin artması 

müşahidə olunur. Elə buna görədə xəstəliklərin müalicəsi ücün dərmanların çatışmazlığı və maddi 

cəhətdən insanların onu ala bilməməsi və.s mümkün olan yerli təbii ehtiyyat xammallarından iqtisadi 

cəhətdən ucuz və səmərəli başa gələn dərmanların alınması zəruriyyətini meydana çıxarır. 

Hələ qədim zamanlarda təbii ehtiyyatlardan və onlardan alınmış yağlardan, ekstraktlardan 

müalicəvi əhəmiyyətli məlhəmlərin alınması və onların tətbiq edilməsi istiqamətində tətqiqat işləri 

aparılmış və indi də aparılır. 

Soya toxumundan alınmış soya yağı adi bitki yağı kimidir. Soya yağı iki üsulla alınır : 

erstraksiya və mexaniki. 

Hər iki üsulla alınmış soya yağının tərkibində 3 % -ə qədər lesisin var . 
Soya yağının tərkibində olan doymuş və doymamış yağ turşuları- əsasən linolin turşusu (omeqa 

– 3) olduğundan ürək – damar xəstəliklərində , dəri xəstəliklərinin müalicəsində, kosmetologiyada – 

məlhəmlərin hazırlanmasında əsas komponent kimi istifadə olunur. 

Soya yağı ekoloji təmiz və təbii ərzaqdır. Onun qəbulu orqanizm ücün çox faydalıdır. Soya 

bitkisinin müalicəvi əhəmiyyətini və Qərb regionunda geniş yayıldığını nəzərə alaraq tərəfimizdən 

soya yağı əsasında məlhəm nümunəsinin hazırlanmasını tətqiq etmişik. 

Bunun ücün soya bitkisindən alınmış yağ əsas götürülərək 6 variant və 3 təkrardan ibarət 

laboratoriya təcrübələri qoyulmuşdur. Bu zaman işçi qarışıq kimi soya yağı , borat turşusu, jelatin və 

vazelindən variantlar üzrə müxtəlif nisbətlərdə istifadə edilmişdir . 

Təcrübənin hər 3 təkrarından alınmış ümumi nəticələr aşağıdakı 1saylı cədvəldə göstərilmişdir. 

Soya yağı əsasında məlhəm nümunəsinin hazırlanması. 

Cədvəl 1. 

 

 

 

 

 

 

1Saylı cədvəldə göstərilən tərkiblərdən II-V variant intervalı optimal hədd kimi qəbul 

edilmişdir. Soya yağının 20-24% olduğu II-V variantlarda müsbət nəticələr alınmışdır. 

Variantlar       

Komponentlərin 

adı 

Komponentlərin qramla və faizlə gostəriciləri 

r  r  r  r  r  r  

Soya yağları ,8 8,7  0,0 ,2 1,3 ,4 2,6 ,6 4,0 ,8 5,2 

Borat turşusu ,6 0,6 ,5 0,0 ,2 ,0 ,2 ,0 ,2 ,0 ,2 ,0 

Jelatin ,4 6,0 ,5 7,0 ,4 6,0 ,2 4,7 ,2 4,0 ,0 3,4 

Vazelin ,2 4,7 ,0 3,0 ,2 4,7 ,1 4,7 ,1 4,0 ,0 3,4 
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Alınmış məlhəmlərin fiziki-kimyəvi xususiyyətləri araşdırılan zaman məlum olmuşdur ki, 

cədvəldə göstərilən nümunələrdən ikisi, yəni II –V ən optimal variantlardır. Beləki, həmin variantlarda 

soya yağı 9 qr və ya 20%, borat turşusu 1,5 qr və ya 10% , jelatin 5,5 qr və ya 37%, vazelin 5,0 qr və 

ya 33% , V variantda isə soya yağı 24% , borat turşusu 1,2 qr və ya 8% , jelatin 5,1 qr və ya 34%, 

vazelin 5,1 qr və ya 34% istifadə olunmuşdur. 

Optimal variantların tərkibi aşağıdakı kimidir 
 

 
Variantlar 

Tərkib komponentləri 

Soya yağı Borat turşusu Jelatin Vazelin 

qr % qr % qr % qr % 

II 3 20 1,5 10 5,5 37 5 33 

V 3,6 24 1,2 8 5,1 34 5,1 34 

 
Praktik olaraq müəyyən edilmiş tərkiblərdə 2 variant interval optimal hədd kimi qəbul 

edilmişdir. Bu II və V variantlar olduğundan soya yağı 20-24% olduqda yaxşı nəticə verir. Bu 

məlhəmi ardıcıl qəbul etdikdə dərini cavanlaşdırır dəridə olan qırışları yox etməklə bərabər bir çox 

dəri xəstəliklərində istifadə olunur. 

Dəriyə müalicəvi təsir göstərməsi ,soya yağının tərkibində olan stearin və palmitin turşusunun 

olmasıdır. Bu da soya bitkisinin əhəmiyyətli dərəcədə müalicəvi təsirə malik olmasını göstərir. 

Soya yağından alınan məlhəmləri ardıcıl qəbul etdikdə dərini cavanlaşdırır ,dəridə olan qırışları 

yox edir, sinir sistemini möhkəmləndirir,beyinin yaxşı işləməsinə müsbət təsir edir - tərkibində lesitin 

olduğu ücün. 

Beləliklə aparılan tətqiqat işindən belə qənaətə gəldik ki, alınan məlhəmlərin fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərinin tibbi təlabat göstəricilərinin uyğunluğu onların müalicəvi tətbiqinə zəmanət verir. 
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RESEARCH OF BALSAM BASED ON LEAF OIL SAMPLE 

Efendieva N.A., Zeynalova G.M., Abbasova S.H., Mammadova R.A. 

Summary 

On the basis of research work has been noted, that the use of different balsams is so 

positive in such issues as skin freshness also salving of dermathology problems,normalivation 

of brain-nervous system and so on. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ МАЗИ НА ОСНОВЕ СОЕВЫХ МАСЕЛ 

Эфендиева Н.А., ЗейналоваГ.Г. , Аббасова С.Г., Маммедова Р.А. 

Резюме 

В результате проведенных исследований установлено, что полученные мази 

могут быть эффективны при использовании их для омоложения кожи, упрочнения 

нервной системы и.др. 
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ZOOLOGİYA 

ŞƏRUR RAYONU ŞAHBULAQ DƏRƏSİ SUTUTARLARININ 

MAKROZOOBENTOSU 

Dosent Bayramov A.B., Dosent Məhərrəmov M.M. 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, Naxçıvan 

Xülasə: Şahbulaq (Keçmiş Cağazur) dərəsi axar sututarlarında formalaşmış 

makrobentik fauna sistematik qruplarına və növlərinin biotop mənsubiyyətinə görə 

öyrənilmişdir. Tədqiqat ərazisinin digər axar sututarlarına nisbətən daimi biotop müxtəlifliyi 

ilə fərqlənən Şahbulaq dərəsi sututarlarının makrozoobentosunda 13 sistematik qrupa 

mənsub olan 48 növ və forma dib orqanizmi aşkar edilmişdir. Dib faunasında növlərinin 

zənginliyinə görə Odonata dəstəsi (8 növ) və Chironomidae (9 növ) fəsiləsi üstünlük təşkil 

etmişdir. Dərə sututarlarının makrozoobentosu dib orqanizmlərinin orta illik sayına (124 

fərd/m
2
) və biokütləsinə (0,187 q/m

2
) görə digər tədqiq edilmiş yaxın ekosistemlərdə 

olduğundan yüksəkdir. 

Açar sözlər: Makrobentik növlər, sistematik qruplar, bioloji özünütəmizləmə 

Keywords: Macrobentic species, systematic groups, biological self-purification 

Makrobentik fauna çoxhüceyrəli onurğasız heyvan növlərinin əmələ gətirdiyi 

toplumların cəmi olub müxtəlif tipli sututarlarda hidrobioloji rejimin tənzim olunmasında, 

suyun və qruntun bioloji özünütəmizləməsində, su canlıları arasında mövcud olan mürəkkəb 

qida və enerji münasibətlərində fəal rol oynayır. Hazırda suyun keyfiyyət kompleksinin 

dəyişilməsini izləmək üçün çaylarda həyata keçirilən ekoloji monitorinqlərdə biogöstərici 

makrobentik növlər və onların populyasiyaları etibarlı mənbə kimi istifadə edilir. 

İşin məqsədi Şahbulaq (Şərur rayonu, Keçmiş Cağazur) dərəsi axar sututarlarında 

formalaşmış makrobentik faunanın sistematik qruplarına və növlərinin biotop mənsubiyyətinə 

görə öyrənilməsindən ibarət olmuşdur. Çöl ekspedisiyaları zamanı axar sututarların müxtəlif 

biotoplarından hidrobioloji torla toplanılmış makrozoobentos nümunələri tədqiqat materialı 

olmuşdur [2, 3]. 

Şahbulaq kəndinin yaxınlığında sərt və hündür qayaların əmələ gətirdiyi dərədə kifayət 

qədər yüksək debitə malik gur bulaqlar qaynayır. Bulaqların sulu yatağı xeyli məsafəni qət 

edib itir. Şahbulaq dərəsi sututarlarının makrozoobentosunun növ tərkibi aşağıdakı kimidir: 

Oligochaeta (3): Nais behingi Michaelsen, 1923, Tubifex tubifex (Müller,1774), 

Eiseniella tetraedra (Savygni, 1826); 

Hirudinea (1): Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758); 

Mollusca (2): Unio crassus Philipsson, 1788, Helix potamia Linnaeus, 1758; 

Ostracoda (1): Ostracoda sp.; 

Eumalacostraca (1): Gammarus lacustris (Sars, 1863); 

Hydrocarina (3): Sperchonopsis verrucosa (Protz, 1896), Midea orbiculata (O.F. 

Müller, 1776), Hidrocarina sp.; 

Ephemeroptera (3): Ecdyonurus fluminum Klapalek, 1905, Cloeon dipterum 

(Linnaeus, 1761), Caenis macrura Stephens, 1835; 

Odonata (8): Epallage fatime Charpanteir, 1840, Aeschna cyanea (Müller, 1764), Anax 

imperator Leach, 1815, Brachytron hafniense Müller, 1764), Cordulegaster annulatus 

(Latreille, 1805), Cordulegaster bimaculata Schneider 1845, Cordulia aenea (Linnaeus, 1758), 

Epiteca bimaculata (Charpentier, 1823); 

Coleoptera (5): Limnius volckmari (Panzer, 1793), Helmis Maugei var. Megerlei Duft., 
Oechtebius belleri Kuwert,1887, Haliplus sp., Hydraena sp.; 

Trichoptera (4): Hydropsyche ornatula MacLachlan, 1878, Hydroptila femoralis 
(Eaton, 1873), İthythrichia lamellaris Eaton, 1873, Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834; 
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Simulidae (3): Eusimulium znoikoi Rubtsov 1940, Odagmia variegata (Meigen, 1818), 

Simulium sp.; 

Diptera (5): Tipula sp., Culicoides nubeculosus (Meigen, 1830), Tabanus sp., Oxycera 

sp., Psychoda sp.; 

Chironomidae (9): Ablamesmia lentiginosa (Fries 1823), Clinotanypus nervosus 

Meigen, 1818, Procladius choreus (Meigen, 1804), Microtendipes tarsalis (Walker, 1856), 

Cricotopus silvestris (Fabricius, 1774), Eukiefferella sellata Pankratova, 1950, Orthocladius 

rivulorum Kieffer, 1909, Psectrocladius barbimanus (Edwards, 1929), Psectrocladius sp.. 

Şahbulaq dərəsi axar sututarlarının makrozoobentosunda 13 sistematik qrupa mənsub 

olan 48 növ və forma dib orqanizmi aşkar edilmişdir. Dib faunasında növlərinin zənginliyinə 

görə Odonata dəstəsi (8 növ) və Chironomidae fəsiləsi üstünlük təşkil etmişdir. G. 

complanata, C. dipterum, Haliplus sp., H. ornatula, Eu. znoikoi, C. silvestris və Eu. sellata 

kütləvi makrobentik orqanizm növləridir. Hesablarımıza görə, Şahbulaq dərəsi sututarlarının 

makrozoobentosu dib orqanizmlərinin orta illik sayına (124 fərd/m
2
) və biokütləsinə (0,187 

q/m
2
) görə digər, yaxın tədqiq edilmiş su ekosistemlərində olduğundan yüksəkdir (Cədvəl). 

Şahbulaq axarları makrozoobentosunun müqayisəli miqdar göstəriciləri 

N-fərd/m
2
; B-q/m

2
 

 
Sistematik qruplar 

Miqdar göstəriciləri 

Arpaçay Axura axarları Şahbulaq axarları 

N B N B N B 

Oligochaeta 3 0,010 - - 3 0,020 

Hirudinea 3 0,015 - - 4 0,011 

Mollusca 2 0,008 - - 3 0,023 

Eumalacostraca 3 0,013 - - 12 0,025 

Ephemeroptera 4 0,016 10 0,028 8 0,022 

Odonata 3 0,011 3 0,012 4 0,020 

Coleoptera 5 0,014 3 0,012 3 0,010 

Trichoptera 5 0,020 12 0,036 17 0,042 

Simulidae 16 0,028 20 0,040 24 0,030 

Chironomidae 6 0,014 10 0,026 22 0,044 

Başqa qruplar 3 0,012 8 0,011 16 0,023 

Cəmi 53 0,161 66 0,165 124 0,270 

Qeyd: Başqalarına Nematoda, Ostracoda, Hydrocarina, Heteroptera, və Diptera qrupları 
daxildir. 

Tədqiqat ilində Şahbulaqçayın yuxarı axarlarında tapılmış iri Helix (Helix) potamia 

(Linnaeus, 1758) fərdlərinin fərdi kütləsi orta hesabla, 22,6 q olmuşdur. Naxçıvan MR 

ərazisində H. pomatia – quruya olduqca yaxın sahələrdə yaşayan ağciyərli, qarınayaqlı 

molyuskdur. Xarici görünüşünə görə, daxili orqanları mühafizə edən spiral şəkilli bütöv 

çanaqdan (diametrı-3,5-4,5 sm), ayaq və başdan ibarət olan bədəndən ibarətdir. Yaşayış 

yerindən asılı olaraq çanağının rəngi müxtəlif ola bilər. Geniş qida spektrinə malik otyeyən 

orqanizmdir. Kölgəli, rütubətli, sərin və ot örtüyü zəngin olan çay sahillərinə üstünlük verir. 

LC mühafizə statuslu nadir rast gəlinən növdür. 10 m
2
-ə, orta hesabla, 2 fərd hesablanmışdır. 

Helix (Helix) pomatia və cinsin digər növlərinin iri fərdləri təbiətdə toplanılır və qida kimi 

istifadə edilir. Xarici ölkələrdə onların bəslənmə fermaları fəaliyyət göstərir. Azərbaycan 

Respublikasının şimal-şərq rayonlarında ixracata hesablanmış yüksək rentabelli təsərrüfatın 

fəaliyyəti haqqında məlumatlar var. 

Beləliklə, əhatə sahəsinin kiçikliyinə baxmayaraq Şahbulaq dərəsi sututarlarının 

makrobentik faunası növmüxtəlifliyinə (13 sistematik qrup və 48 növ) və vahid sahəyə düşən 
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ekoloji göstəricilərinə (ortaillik sayı -124 fərd/m
2
 və biokütləsi - 0,187 q/m

2
) görə digər yaxın 

tədqiqat obyektlərindən zəngin olmuşdur. Bu, həmin dərə sututarlarının antropogen və zoogen 

təsirlərə az məruz qalması, daşlı, bitki örtüklü biotopların nisbi sabitliyi ilə əlaqələndirilir [1]. 
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МАКРОЗООБЕНТОС ВОДОЁМОВ ШАХБУЛАГСКОЙ УЩЕЛЬЯ 

ШАРУРСКОГО РАЙОНА 

Байрамов Акиф Байрам оглы 

Резюме 

Макробентическая фауна, сформировавшаяся в ручьях ущелья Шахбулаг (в 

прошлом Джагазур) изучена по систематическим группам и биотопической 

принадлежности видов. В макрозообентосе водоёмов ущелья Шахбулаг обнаружено 48 

видов и форм донных организмов, относящихся к 13 систематическим группам, 

которые отличаются от других текущих водоёмов исследуемой территории 

постоянным и разнообразным биотопным разнообразием. В донной фауне по обилию 

видов преобладали отряд Odonata (8 видов) и семейство Chironomidae (9 видов). 

Среднегодовая численность (124 особи/м
2
) и биомасса (0,187 г/м

2
) донных организмов 

в макрозообентосе водоёмов ущелья выше, чем в других близких исследованных 

экосистемах. 

 
MACROZOOBENTOS OF WATER BODIES OF THE SHAKHBULAG 

GORGE OF THE SHARUR DISTRICT 

Bayramov Akif Bayram 

Summary 

The macrobenthic fauna formed in the streams of the Shakhbulag gorge (formerly 

Dzhagazur) has been studied by taxonomic groups and biotopic species. In the 

macrozoobenthos of the water bodies of the Shakhbulag gorge, 48 species and forms of 

benthic organisms belonging to 13 taxonomic groups were found, which differ from other 

current water bodies of the study area in constant and diverse biotope diversity. In the benthic 

fauna, in terms of species abundance the order Odonata (8 species) and the family 

Chironomidae (9 species) prevailed. The average annual number (124 individuals/m
2
) and 

biomass (0.187 g/m
2
) of benthic organisms in the macrozoobenthos of the water bodies of the 

gorge is higher than in other closely studied ecosystems. 
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YUXARI QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN ƏHALİSİ: 

DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏR 

Dos. Əhmədova
1
Arifə Abbasəlı qızı, Əzimzadə Murad Ətraf oğlu 

Açar sözlər: Məskunlaşma, miqrasiya (köç) , işğal, deportasiya, beynəlxalq 

əməkdaşlıq, dağətəyi, təbii atım. 

Key words: Settlement, migration, occupation, deportation, international cooperation, 

foothills, natural growth. 

Mövzunun aktuallığı : Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli 

rayonları və Xankəndi şəhəri Yuxari Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonuun əhatə edir. Bu 

iqtisadi rayonun tərkibində ki, şəhər və rayonlar demək olar ki, Ermənistan Respublikası ilə 

həmsərhərdir. Tərtər rayonu istisna olmaqla qalan şəhər , rayon və kəndlərin əksəriyyəni 

1991-1993-cü ilərdə Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. Yuxarı Qarabağ iqtisadi coğrafi 

rayonun ərazisi Kiçik Qafqazın ən əlverişli coğrafi mövqeyində və təbii ehtiyatlardan 

təsərrüfatda geniş istifadə olunan ərazidə yerləşir. Bu iqtisadi rayon əhalinin ən qədim 

məskunlaşdığı yaşayış məskənlərindən biridir. Bu qədim yaşayış məskəni Azıx mağarasıdır. 

Azıx mağarası Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərq yamacında yerləşən, Qarabağın 

Quruçay dərəsində Tuğ çökəkliyində, Quruçay çayının sol sahilində, çaydan 3 km aralıda, 

Qurucayın yeni yatağında 100-120 metr yuxarıda yerləşir. Qarabağın Xocavənd rayonunun 

Azıx və və Salakətin kəndləri arasında Fizuli şəhərindən 14 km şimal-qərbdə, dəniz 

səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə yerləşən qədim mağara kompleksidir. Azıx 

mağarasınən sahəsi 800 kv km-dir. Burada uzunluğu 600 metrə qədər uzanan 8 dəhlizi 

vardır. Hər dəhlizin hündürklüyü 20-25 metrə qədərdir. 

Məsələnin qoyuluşu və arşdırılması. 

Qarabağ və ətraf rayonların ermənilər tərifindən işğal edilməsinin nəticəsi olaraq 

Azərbaycan 20% torpaqlarını itirdi. Bu işğalın Azərbaycan iqtisadiyyatına və beynəlxalq 

iqtisadı əlaqələrinə mənfi təsir göstərdi. Azərbaycan Respublikası o, zamanlar yaşadığı bütün 

çətinliklərə baxmayaraq 1993-cü ildən bir çox təşkilatların, birliklərin üzvü olmuş və 

beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsini genişləndirəyə cəhd etmişdir. Azərbaycan Respublikası 

daima çalışmışdır ki, ərazi bütövlüyünü sülh yolu illə həll etsin, 20 % işğalda olan 

torpaqlarımızı erməni işğalından azad etsin, qaçqın və köçkünlər öz yaşayış məskənlərinə, 

əzəli torpaqlarına qayıtsınlar. Lakin 30 ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq işğalçı 

ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarını azad etmək istəmədilər. Əksinə 2020- ci il 

27 sentyabr tarixində ermənilər yenidən bir neçə istiqamətdən sərhər royonlarımıza hüçum 

edərək, ağır artileriyadan yaşayış məntəqələrimizi və hərbi mövqelərimizi atəşə tutdular. 

Erməni işğalcıları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan dövlətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların çağırışlarına məhəl qoymadılar. Lakin Azərbaycanın Milli Ordusu və dəmir 

yumruqlu Prezidentimiz, cənab İlham Əlyevin iradəsi sayəsində erməni işğalcılarına layiqli 

cavab verilərək, 10 noyabr 2020 ci il tarixində qələbə çlaraq, torpaqlarımız erməni işğalından 

azad edildi. 

Azərbaycan Respublikasının dilbər güşələrindən biri olan bu iqtisadi rayon Kiçik 

Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşir. İnzibati rayon ərazi bölgüsünə görə Yuxarı 

Qarabağın tərkibinə 7 rayon, 9 şəhər, 21 qəsəbə,188 kənd inzibati ərazi dairələri 

(bələdiyyələr) və 533 kənd daxildir. Rayonda mövcüd olan 631 min nəfər əhalinin 207 mini 

və ya 33%-i şəhərlərdə, 67%-i kəndlərdə yaşayır. Burada Respublika tabeli Xankəndi və Şuşa 

şəhərləri ilə yanaşı, Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd şəhərləri və bir çox qəsəbələr 

vardır. 
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Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonun xəritəsi 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonun sahəsi 7,3 min km
2
 əhalisi 662,1 min nəfərdir( DSK. 

Bakı.2016-cı il). Əhalinin bu iqtisadi rayonda artım tempi məlum probləmlərlə əlaqədardır 

desək daha düzgün olar. Əhalinin milli tərkibi burada müxtəlif olmuşdur. Məlum səbəblərdən 

iqtisadi rayonda 26.11.1991. ci ildə DQMV ləğv edilmiş və Ağdərə rayonunun yaşayış 

məskənləri və rayon mərkəzi Tərtər rayonuna birləşdirilmişdir. Bu səbəbdəndə burada 

şəhər əhalisinin sayı 2 dəfədən çox artmışdır. Əhalinin siyahıya alınması zamanı iqtisadi 

rayonda şəhər əhalisinin sayı 177769 nəfər olmuşdur. Ümumilikdə iqtisadi rayonda şəhər 

əhalisinin artımı 1989-cü ildən yüksəlmişdir. 1970-1999-cu illərdə şəhər əhalisi artımı 66,2 

% təşkil etmişdir. Tədqiqatcı alım Z.Eminova görə də əhalinin şəhərlərdə artım tempi 1970- 

1989-cu illəri əhatə etmişdir ki, həmin illərdə şəhər əhalisinin sayı artaraq (70785) 177769 

nəfər olmuşdur. Cədvəldə də inzibati rayonlar üzrə şəhər və kənd əhalisinin sayı dəqiq 

verilmiş, illər üzrə rayonlrda şəhər və kənd əhalisinin artım dinamikası göstərilmişdir. 

Cədvəl 1 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda  şəhər və rayonlar üzrə əhalinin artımının dəyişməsi 

(min nəfərlə). 
 

Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi 

rayonu-cəmi 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

513,3 523,5 535,1 542,4 549,0 555,7 564,7 573,0 580,1 583,2 584,6 586,6 

Şəhər əhalisi 166,1 176,4 179,7 181,0 181,5 184,7 187,9 189,6 191,1 188,4 187,5 186,6 

Kənd əhalisi 347,2 347,1 355,4 361,4 367,5 371,0 376,8 383,4 389,0 394,8 397,1 400,0 

O cümlədə 
 

Cəbrayıl rayonu 49,4 50,7 52,3 53,9 54,5 55,1 55,9 57,0 58,1 59,3 60,1 61,0 

Şəhər əhalisi 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,8 7,3 7,5 7,7 7,5 7,5 7,6 

Kənd əhalisi 43,2 44,3 45,7 47,2 47,8 48,3 48,6 49,5 50,4 51,8 52,6 53,6 

Füzuli rayonu 96,0 101,1 106,7 111,8 115,8 118,2 124,0 128,6 133,4 136,4 134,2 132,1 

Şəhər əhalisi 23,2 23,7 25,2 25,6 26,1 26,33 27,5 27,9 28,1 27,9 26,9 25,8 
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Kənd əhalisi 72,8 77,4 81,5 86,2 89,7 91,9 96,5 100,7 105,3 108,5 107,3 106,3 

Ağdam rayonu 145,5 141,3 143,6 145,6 145,8 148,5 150,2 151,3 152,0 153,2 154,9 156,9 

Şəhər əhalisi 27,8 31,0 31,9 33,2 33,3 36,1 37,6 37,6 37,6 37,2 36,8 36,4 

Kənd əhalisi 117,7 110,3 111,7 112,4 112,5 112,4 112,6 113,7 114,4 116,0 118,1 120,5 

Tərtər rayonu 81,3 83,5 85,8 87,6 90,4 91,7 92,8 94,2 95,3 92,2 92,6 93,0 

Şəhər əhalisi 25,3 25,9 26,7 27,7 28,1 28,6 28,7 28,8 29,4 28,2 28,4 28,5 

Kənd əhalisi 56,0 57,6 59,1 59,9 62,3 63,1 64,1 65,4 65,9 64,0 64,2 64,5 

Xocalı rayonu 21,2 24,0 24,1 23,7 23,6 23,6 23,5 23,5 23,6 23,7 23,9 24,1 

Şəhər əhalisi 2,2 6,9 7,0 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,9 6,6 6,6 6,7 

Kənd əhalisi 19,0 17,1 17,1 16,9 16,8 16,9 16,8 16,8 16,7 17,1 17,3 17,4 

Şuşa rayonu 21,3 22,5 22,0 21,7 21,5 21,8 22,2 22,8 23,4 24,3 24,6 24,9 

Şəhər əhalisi 15,2 15,9 15,4 15,4 15,3 15,5 15,7 16,8 17,7 17,5 17,7 17,9 

Kənd əhalisi 6,1 6,6 6,6 6,3 6,2 6,3 6,5 6,0 5,7 6,8 6,9 7,0 

Xocavəndrayonu 41,7 43,0 42,9 41,3 41,0 40,9 40,6 40,6 39,9 39,6 39,8 40,0 

Şəhər əhalisi 9,3 9,2 9,2 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,3 9,0 9,1 9,1 

Kənd əhalisi 32,4 33,8 33,7 32,5 32,2 32,1 31,7 31,3 30,6 30,6 30,7 30,9 

Xankəndişəhəri 56,9 57,4 57,7 56,8 56,4 55,9 55,5 55,3 54,4 54,5 54,5 54,6 

Mənbə: DSK.2005-2016 -cü il Azərbaycanın əhalisi məlumatından istifadə edilmişdir 

Cədvəl 1-də verilmişdir ki, Yuxarı Qarbağ iqtisadi rayonunda 1999-cu ildən 2000 ilə 

qədər əhalinin sayı 71, 3 min nəfər artmışdır. Bu göstərici digər iqtisadi rayonlarla 

müqayisədə yüksək göstəricidir. Qeyd edildiyi kimi 1990-cı illərdən başlayaraq Qərbi 

Azərbaycandan (İrəvandan, Göycədən, Kəvərdən, Qaraqoyundan və.s) 1988-ci ildə köçürülən 

250 mindən çox azərbaycanlının kütləvi deportasiyasından sonra işğalcı qonşumuz olan 

ermənilər, sonra da Yuxarı Qarabağı və onun ətrafındakı bütün rayonlardan əhalinin kütləvi 

şəkildə köcürülməsi prosesini öz havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirməyə başladılar. 

Beləliklə Yuxarı Qarabağ vilayətinə daxil olan inzibati rayonlar və bütün kəndlər işğala 

məruz qaldı. Bu köçürmələr zamanı ermənilər dinc və silahsız əhalinin kütləvi şəkildə 

qırğınlarını da həyata keçirməkdən çəkinmədilər. 

1979-cu illərdə bu iqtisadi rayonda əhalinin əsas hissəsi 500-1000 və ya 1000-2000 

nəfər olan kəndlərdə məskunlaşmışdır . Statistik məlumata əsasən 1989-1999-cu illərin 

rəqəmlərində Ağdamda , Cəbrayılda, Füzulidə, Tərtərdə kənd əhaslisinin sayı artmışdır. 

Qarabağın dağlıq və dağətəyi rayonlarından azərbaycanlılar kütləvi şəkildə köçürülmüş, 

onların kənd və qəsəbələri yandırılmışdır. Ən dəhşətlisi isə Xocalı şəhəri əhalisinin kütləvi 

soyqırımına məruz qalması olmuşdur. İndi burada (keçmiş DQMV) ermənilərdən ibarət 

monomilli tərkibli əhali yaşayır. Belə vəziyyət regionun milli tərkibi,demoqrafiyası və s. 

göstəricilərinə öz mənfi təsirini göstərir. 

1926-cı ildə azərbaycanlı əhali Yuxarı Qarabağın ümumi əhalisinin 10%-ni təşkil etdiyi 

halda, 1989-cu ildə daha yüksək təbii artım hesabına 25%, 1999-cu il Azərbaycan 

Respublikası əhalisinin siyahıya alınması məlumatlarına görə isə 39% təşkil etmişdir.Vaxti ilə 

burada birgə yaşayan xalqları hazırda cəbhə xətti ayırır: dağətəyi və düzən rayonları-Ağdam, 

Füzuli, Tərtər, Cəbrayıl tamamıilə azərbaycanlılarla, Şuşa şəhəri istisna edilməklə keçmiş 

DQMV-i ərazisində isə ermənilər məskunlaşmışdır. Bu məskunlaşma qeyri qanuni 

məskunlaşma olmuşdur.Əhalinin təbii artımına təsir edən amillər yuxarıda qeyd edildiyi kimi 

əhalinin qaçqın düşmələrinin, həyat tərzinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 
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Cədvəl 2 

2015 ci ildə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonun şəhər və rayonlar üzrə əhalisinin orta 

illik sayı 

 

Şəhər və rayonların 
adları 

Cəmi Şəhər əhalisi Kənd əhalisi 

Iqtisadi rayonda 
əhalin sayı .Cəmi 

657,8 213,8 444,0 

Cəbrayıl rayonu 77,2 12,4 64,8 

Füzuli rayonu 126,5 30,3 96,2 

Ağdam rayonu 193,2 43,3 149,9 

Tərtər rayonu 102,1 30,1 72,0 

Xoçalı rayonu 27,7 8,9 18,8 

Şuşa rayonu 32,5 23,7 8,8 

Xocavənd rayonu 43,0 9,5 33,5 

Xankəndi rayonu 55,6 55,6 - 

Mənbə: DSK. Azərbaycanın əhalisi.Bakı-2015 

Yuxarı Qarbağ iqtisadi rayonunda əhalinin təbii artımı illər üzrə dəyişmişdir. Əhalinin 

təbii artımına əhalinin əmək ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunması və əhalinin iş yerləri ilə 

təmin edilməsindən çox asılıdır. İqtisadi rayonda əhalinin təbii artımı rayonlar üzrə müxtəlif 

olmuşdur. İqtisadi rayonlarda əhalinin təbii artımı əhalinin cins tərkibindən, ölənlərdən və 

doğulanlardan cox aslıdır. 

Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi rayunun tərkibindəki inzibati rayonların 2016 il statistik 

məlumatında təbii artımın, əhalinin əsas komponentləri haqqında məlumat verilmişdir. 

Cədvəl 3 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda əhalinin təbii artımı. 

Şəhərləri 

n və 

rayonları 

n adları 

Cəmi Təbii artım Doğulanların 

sayı 

Ölənlərin sayı 

Kişilər Qadınlar Cəmi Kişilər Qadınlar Cəmi Kişilər Qadınlar 

Iqtisadi 

rayon, 

cəmi 

6993 3800 3193 10059 5379 4680 3066 1579 1487 

Cəbrayıl 

rayonu 

979 528 451 1391 723 668 412 195 217 

Fizuli 

rayonu 

1678 907 771 2376 1269 1107 698 362 336 

Ağdam 

rayonu 

2590 1417 1173 3770 2050 1720 1180 633 547 

Tərtər 

rayonu 

712 412 300 1253 675 578 541 263 278 
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Xocalı 

rayonu 

231 123 108 275 152 123 44 29 15 

Şuşa 

rayonu 

502 266 236 623 329 294 121 63 58 

Xocavənd 

rayonu 

235 118 117 285 139 146 50 21 29 

Xankəndi 

şəhəri 

66 29 37 86 42 44 20 13 7 

Mənbə : Azərbaycan əhalisi. DSK. Bakı. 2016 

Cədvəl 3- də əhalinin təbii artım prosesində doğulanların sayının artmasını görürük. 

DSK-nın məlumatına əsasən iqtisadi rayonda təbii artım 6993 nəfər , doğulanların sayı 10059 

nəfər olmuşdur(2016-cı il). 

Əhalisinin demoqrafik göstəriciləri həm etnik qruplar, həm də sosial-iqtisadi şəraitdən 

asılı      olaraq      inzibati      rayonlar      üzrə      fərqli      xarakter      daşıyır.      İqtisadi 

rayon üzrə   hər   1000   nəfərə   doğulanlar   14,3,   ölənlər   4,2,   təbii   artım   10,2 

olmuşdur.   Uyğunlaşmadıqları   yeni   yerlərdə   məskunlaşan    qaçqın    əhalinin    təbii 

artımı orta respublika göstəricilərindən 14% aşağı olmuşdur. Bunun başlıca səbəbi 

qaçqın əhalinin sosial-iqtisadi   şəraitinin   ağırlaşması,   azərbaycanlıların   sərin   havası 

olan Şuşadan və dağlıq ərazilərdən isti və bürkülü aran yerlərinə köçürülməsi və b. 

olmuşdur. Bu iqtisadi rayonda təbii artım ancaq Tərtər inzibati rayonunda yüksək olmuşdur 

ki, onunda səbəbi digər rayonlardan bura köçənlərin çox olması ilə müşahidə olunur. 

Müharibə və ağır sosial – iqtisadi şəraitə baxmayaraq iqtisadi rayonun qaçqın əhalisi 

arasında son illər miqrasiya axını müşahidə olunmur. Əksinə,2006-cı ildə onun miqrasiya 

saldosu +0,8 olduğu halda, Azərbaycan üzrə bu- 0,4 təşkil etmişdir. Qeyd olunan 

problemlərdən dolayı bu iqtisadi rayonda təbii artımdan və məskunlaşmanın müasir 

formalaşmasının yüksək inkişafından əlbəttdəki söz gedə bilməz. 

Cədvəl 4 
 

Yuxarı Qarabağ əhalinin miqrasiya göstəriciləri 

İnzibati 

ərazilər 

1980-1990-cı illər,şəhər 

əhalisi,nəfər 

1991-2000-ci illər,min nəfər 

Ümumi 

artım 

Təbii 

artım 

Miqrasiya 

saldosu 
Gələn Gedən Saldo 

Kecmiş 

DQMV 
35408 29345 +6063 - - - 

Xankəndi - - - 0,2 - +0,2 

Şuşa ş. - - - -1,0 0,6 -1,6 

Xocalı r. - - - 0,8 1,0 -0,2 

Xocavənd - - - -0,5 1,3 -1,3 

Şuşa r. - - - 0,9 1,2 -0,3 

Ağdam r. 5626 6896 -1270 9,1 18,2 -9,1 

Cəbraıl r. 1378 1478 -100 5,9 6,9 -1,0 

Füzuli r. 4213 4999 -786 11,5 12,7 -1,2 
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Tərtər r. 2848 3777 -929 6,6 9,6 -3,0 

Cəmi: 49473 46495 +2978 33,5 51,5 -18,0 

Mənbə: DSK.2000-2016 -cü il Azərbaycanın əhalisi məlumatından istifadə edilmişdir. 

Yuxarı Qarabağ əhalinin miqrasiya göstəriciləri cədvəlinə əsasən burada yerləşən 

inzibati ərazilər verilmişdir. Bu ərazilər 1980-1990-cı illər ərzində şəhər əhalisinin miqrasiya 

saldosu müəyyənləşmişdir. Ümumi şəkildə həmin illərdə kecmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti ( DQMV) adı ilə tanınan ərazinin miqrasiya göstəricələri belə qedə alınmışdır. 

Gələnlərin sayı 35 408 nəfər, gedənlərin sayı 29346 nəfər, ümumi saldonun miqradrı isə 

+6063 nəfər olmuşdur. Onuda qeyd edək ki, baxmayarqki, burda miqrasiya saldosu + 

olmuşdur lakin, ayrı ayrı inzibati rayonların bəzilərində miqrasiya saldosu mənfi olduğu 

qeydə alınmışdır. Belə ki, Ağdam rayonunda gələnlərin sayı 5626 nəfər, gedənlərin sayı 6896 

nəfər, miqrasiya saldosu isə -1270 nəfər olmuşdur. Bu göstərici Cəbrayıl rayonu ərazisində 

daha fərqli qeydə alınmışdır. Bu inzibati rayona gələnlərin sayı 1378 nəfər olduğu halda, 

gedənlərin sayı 1478 nəfər olmuşdur. Miqrasiya saldosunun göstəricisi burada 100-dir. Füzuli 

rayonunda bu göstərici -786, Tərtər rayonunda isə - 929 nəfər miqrasiya saldosu müşahidə 

edilmişdir. 

Bu iqtisadi rayonda da əhalinin sayı və təbii artımı zəif inkişaf etmişdir. Neft fondu 

hesabına köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət tərəfindən geniş 

tədbirlər planını həyata keçirilir. Onları ağır yaşayış şəraiti olan çadır düşərgələrindən daha 

yaxşı kommunal təminatı olan yeni salınmış qəsəbələrə köçürürlər. Belə qəsəbələrin geniş 

şəbəkəsi Ağdam və Füzulinin işğaldan azad olunan ərazilərində və Ağcabədi, Beyləqan, 

Goranboy, Bərdə rayonlarında yaradılır
2
. Yeni salınmış bu qəsəbələrdə həm də yeni iş yerləri 

açılır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün əvəzsiz maliyyə yardımı verilir, qaz, elektrik 

enerjisi və digər pulsuz xidmətlər göstərilir. Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki , 2006-cı 

ildə Yuxarı Qarabağ rayonu üzrə 48 min yeni iş yerləri açılmışdır ki, onların da 53%-i daimi 

iş yerləridir ki, insanlar məskunlaşdığı ərazilərdə təmin olunmuşdur. 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonun əhalisi  2009-cu ildə keşirilmiş  əhalinin siyahıya 

alınması üzrə məlumatda 610,2 min nəfər qeydə alınmışdır. Bu rəqəm 2016-cı ildə 662,1 

min nəfər  olmuşdur. 7 il ərzində Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 51,9 min nəfər 

artmışdır. İşğala qədər Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda əhalisi 7 rayonda, 10 şəhərdə, 40 

qəsəbədə və 538 kənd yaşayış məntəqəsində məskunlaşmışdır. Bu iqtisadi rayonda əhalinin 

cins tərkibində məskunlaşan əhali içərisində qadınlar kişilərə nisbətən çoxluq təşkil edir. 

2015-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən bu iqtisadi rayonda 213,8 min nəfər əhalinin 103,9 

min nəfəri kişilər, 109,9  min nəfər isə qadınlar təşkil edir. 1995- ci illərlə müqayisədə 2000- 

ci illərdən etibarən isə əhalinin cins tərkibində qadınların sayı əvvəlki illərə nisbətən azalma 

dinamikası qeydə alınmışdır. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda əhalinin kəndlərdə 

məskunlaşan tərkibində də qadınların sayı çoxluq təşkil edir. 2015 –ci il məlumatlarında isə 

444,0 min nəfər əhalinin 217,8 min nəfər kişilər, 226,2 min nəfər qadınlar təşkil etmişdir. 

Yuxarı Qarabağ   iqtisadi rayonunda   məskunlaşma sistemində  gedən kəmiyyət və 

keyfiyyət yeniliklərinin   yaranmasına obyektiv  qanunauyğunluqlarla yanaşı, subyektiv 

amillərin də mühüm təsiri olmuşdur. Məhsuldar qüvvələrin səviyyəsi yüksəldikcə, kənd 

təsərrüfatı  əməyinin mexanikləşdirilməsi, enerji təminatı nəticəsində onun intensivliyi – 

məhsuldarlığı artdıqca aqrar sənaye kompleksləri təşəkkül tapdıqca, yayılmış məntəqələr 

arasında çoxtərəfli istehsal- iqtisadi, əmək, mədəni-məişət, nəqliyyat əlaqələri gücləndikcə 

Yuxarı Qarbağda da kənd məskunlaşma sistemində köklü   kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişiklikləri baş vermişdir. 
 

2
Əfəndiyev.V.Ə redakdəsi ilə.Azərbaycan Respublikasının İqdisadi və sosial cografiyası. Bakı-2010 . 
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Təəssüf ki, iqtisadi rayonun əsas hissəsi erməni işğalı altındadır. Eyni zamanda, 

burada həm işğal ilə əlaqədardır həm də sosial-iqtisadi həyat şəraitinin zəifləməsi 

müşahidə edilmişdir. 
 

 

 
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd əhalisinin sayı 

Cədvəl 5 

İnzibati rayonları Əhalinin sayı, nəfər Artım tempi, % 

1970 1979 1989 1999 2013 1970-79 1979-89 1989-99 

Ağdam 72145 84343 101865 116062 122900 116,9 120,8 113,9 

Cəbrayıl 33488 38388 42425 51851 55200 114,6 110,5 122,2 

Fizuli 51583 58197 66403 108575 113300 112,8 114,1 163,5 

Tərtər 32914 36724 38887 64031 65700 111,6 105,9 164,7 

Ağdərə 34145 33154 34150 - - 97,1 103,0 - 

Xocalı 19570 18830 18898 17131* 17400 96,2 100,4 90,7 

Ağoğlan(Hadrut ) 13855 12249 12043 30588** 31200** 88,4 98,3 94,8* 

Martuni 20443 20192 20220 98,8 100,1 

Şuşa 4971 5084 5938 17517 7300 102,3 116,8 295,0 

Kecmiş DQMV 92984 89509 91249 - - 96,3 102,0 - 

Iqtisadi rayon 283114 307161 340829 405755 413000 108,5 111,0 119,1 
*
 Xocalı rayonu 1970-ci ildə Stepanakert rayonu , 1979-1991-ci ildə isə Əsgəran 

dalndırılmışdır. 
**

1991-ci ildə Hadrut və Martuni birləşərək, Xocavənd adlandırılmışdır
3
. 

 
Yuxarı Qarabağda 539 kənddən 424-ü (78,66 %) işğal altında qalmış ərazilərdə 

yerləşir. İqtisadi rayona məxsus olan 408330 nəfərdən 284970 kənd əhalisinin   payına 

düşür (69,79 %) . 1999-cu ildə Yuxarı Qarabağda 413 kənddə 254679 nəfər kənd əhalisi 

qeydə alınmışdır. 2009-cu ildə yəni 10 il müddətində məcburi köçkün kənd əhalisinin sayı 

Yuxarı Qarbağ iqtisadi –coğrafi rayonunda 30,3 min nəfər və ya 11,89% artmışdır. Burada 

1016- ci ilin məlimatına əsasən 662,1 min nəfər əhali qeydə alınmışdır ki, bununda 447,0 min 

nəfəri şəhərlərdə məskunlaşmışdır. 

Kənd əhalisinin sayı inzibati rayonlarda fəqli göstəricilərə malikdir. Kənd əhalisi 

Cəbrayil rayonunda 65,1, Fizulidə, 97,0, Ağdamda 151,1, Tərtərdə 72,4, Xocalıda 18,8, 

Şuşada 8,9,  Xocavənddə 33,6 min nəfər qeydə alınmışdır. 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda kəndlərin əsas hissəsində əhalinin sayı 200-500 və 

500-1000 nəfər arasındadır. Burada yerləşən Ağdam , Cəbrayıl, Fizuli, Tərtər, Ağdərə, 

Xocalı, Şuşada yerləşən kəndlərin bəzilərində 1979- cu il siyahıyalma məlumatlarında hətta 

bəzi kəndlərdə 1000-2000 nəfər kənd əhalisi olduğu göstərilmişdir. 2020 -ci ilin DSK 

məlumatına əsasən Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 687,7 min nəfər əhali qeydə 

alinmişdır. 

2017-ci ildə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisində Cocuq-Mərcanlı yaşayış 

məntəqəsi müasir tələblərə uyğun şəkildə, yenidən tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 

Burda məskunlaşan əhalinin sayı 1430 nəfərdir. Erməni işğalından azad edilmiş şəhər , rayon 

, qəsəbə və kəndlər tam olraq dağıdılmış məhv edilmişdir. Yaxın zamanlarda bu ərazilərdə 
 
 

3
 Eminov Z.N. Azərbaycan əhalisi.Bakı-2005 
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yeni yaşayış məskənləri tikiləcək və burada yaşayan insanların istifadəsinə veriləcək. Şuşa 

şəhərində artıq quruculuq işlərinə start verilmişdir. 

Nəticə 

Yuxar Qarabağ iqtisadi rayonu 1991-1993- cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal 

edildikdən sonra burada yaşayan əhalinin əkəriyyəri öz yaşayış yerlərini tərg etmək 

məcburiyyətində qalmışdır. İqtisadi rayonun tərkibindəki şəhər, rayon və kəndlərin dağılmış, 

talan edilməsi . Bu vəhşi davranış bir daha onu göstərir ki, ermənilər insanları məhv etməklə 

bərabər, insanların yaşayış məskənlərini, tarixi abidləri və sair obyekləri dağıdıb talan etməklə 

onlar insanlığa sığmayn ünsürlər olduqlarını sübut etdilər. 2020- ci il 10 noyabr tarixində 

Azətrbaycanın Müzəffər Ordusu erməni işğalçılarına qalib gələrək torpaqlarımızı işğaldan 

azad etdilər. Erməni işğalından azad olunmuş şəhər və rayonlara səfər edən insanlar 

gördükləri mənzərədən dəhşətə gələrək işğaldan azad edilmiş rayonları Yaponiyanın 

Xorosiması adlandırdılar. 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonun ərazisi 7,3 min kv km əhalisi 687,7 min nəfərdir 

(2020 ilin DSK məlumatı). Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda inzibati rayonlarda dağıdılan 

yaşayış məskənləri haqqında: 

Xankəndi işğal olunmuşdur: 1991-ci il, 26 dekabr 

 Ərazisi-926 km²,Əhalinin sayı-57000 nəfərdir.
 Şəhid olmuşdur 790 nəfər. Əlil və şikəst olmuşdur 1010 nəfər

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olunmuş obyeklər və 

mədəni tarixi abidələr: 

 Sənaye,tikinti obyektləri 61
 Mədəni - məişət obyekti 694

 Rayon,qəsəbə və kənd 140

 Tarixi abidə 103

 Dövlət incəsənət teatrı və şəhər mədəniyyət evi
 Bir çox rayon və kəndlərində soyqırımlar olmuşdur.Qarabağ savaşının ilk soyqırımı 

Xankəndidə olmuşdur.

 Şəhərin qərb hissəsi tamamilə yandırılmışdır.

Ağdam-İşğal olunmuşdur: 1993 – cü il 23 iyul 

Azad olunmuşdur 2020-ci il 20 noyabr 

 Ərazisi 1154 km² Əhalinin sayı 158 000 nəfər

 Şəhid olmuşdur 6000dən çox. Əlil olmuşdur 587 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olunmuşdur: 

 Sənaye və tikinti obyekti 48

 Mədəni – məişət obyekti 598

 Qəsəbə və kənd 122

 Tarixi abidə 27

 Dövlət dram teatrı.

Xocavənd-İşğal olunmuşdur: 1992-cü il 2 oktyabr 

 Ərazisi 1458 km² Əhalisinin sayı 9011 nəfər.
 Şəhid olmuşdur: 145nəfər. Əlil olmuşdur 48 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandılmış: 

 Mədəni – məişət obyekti 75
 Qəsəbə və kənd 19

 Tarixi abidə 15

Xocalı-İşğal olunmuşdur: 1992-cü il 26 fevral 

 Ərazisi 970 km² Əhalinin sayı 11567 nəfər

 Şəhid olmuşdur 613nəfər. Əlil olmuşdur 657 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış,Yandırılmış və talan olunmuşdur: 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1
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 Sənaye və tikinti obyekti 29

 Mədəni - məişət obyekti 80

 Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının öz torpaqları uğrunda ermıni işğalçılarına qarşı 

mübarizısində bir sox faciələr olmuşdur (1905, 1918-20 və 1988-1993- ci illərdə). Bunlardan 

ən qanlılarından biri də - Xocalıdır.

Şuşa- İşğal olunmuşdur 1992-ci il 8 may 

Azad olunmuşdur 2020-ci il 8 noyabr 

 Ərazisi 289 km² Əhalinin sayı 24 900 nəfər

 Şəhid olmuşdur 193 nəfər. Əlil olmuşdur 102 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olmuşdur: 

 Sənaye və tikinti obyekti 27

 Mədəni – məişət obyekti 103

 Şəhər, qəsəbə və kənd 31

 Tarixi abidə və muzeylər 249

 Tarixi abidə 17

Cəbrayıl- İşğal olunmuşdur 1993 – cü il 23 avqust 

Azad olunmuşdur 2020-ci il 4 oktyabr 

 Ərazisi 1050 km² Əhalinin sayı 52 049 nəfər

 Şəhid olmuşdur 347nəfər. Əlil olmuşdur 172 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olunmuşdur: 

 Mədəni – məişət obyekti 197

 Qəsəbə və kənd 90

Füzuli- İşğal olunmuşdur 1993 – cü il 23 avqust 

Azad olunmuşdur 2020-ci il 17 oktyabr 

 Ərazisi 1112 km² Əhalinin sayı 95940 nəfər
 Şəhid olmuşdur 528 nəfər. Əlil olmuşdur 1309 nəfər.

Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olunmuşdur: 

 Mədəni – məişət obyekti 145
 Qəsəbə və kənd 54

 Tarixi abidə 15
Qeyd:1988-ci ildə azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağın 30, ətrafdakı rayonların isə 99 

faizini təşkil edib. Ümumilikdə Erməni işğalı zamanı ilkin hesablamalara görə, Azərbaycan 

ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində dəymiş maddi ziyan 818 

milyard 880 milyon ABŞ dolları təşkil edir. 

Ədəbiyyat 

1. Müseyibov.M .Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı-1998-ci il., 398.s. 

2. Əfəndiyev. Ə .Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri. Bakı - 
2002,395.s. 

3. Əhmədli.A.A. MDB-nin iqtisadi –sosial və siyasi coğrafiyası” dərs vəsaiti. 

Bakı-2015,301.s. 

4. Əhmədli A.A. Xocalının təbii-coğrafı şəraiti və strateji mövqeyi. GDU. Xocalı soyqırımı 
(məqalələr toplusu)Gəncə-2015.7-17.s. 

5. Eminov Z. Azərbaycanın əhalisi . Bakı -2005, 560.s 

6. Ossipov Cherepova 1996 Modebadze 2009 Pentikainin, Trier, 2004: 22 

7. https://www.stat.gov.az 

8. Рамановой М.П. Страны ближнего зарубежья.М, 2009. 

9. http: www.azregion@gmail.com/ttp:// 

10. www.azregionaldevelopmen.org/cdi-bin/e-cms/vis.pl?s&p=0066&ıg= 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1_soyq%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
http://www.stat.gov.az/
http://www.stat.gov.az/
http://www.azregionaldevelopmen.org/cdi-bin/e-cms/vis.pl?s&p=0066&ıg


81  

POPULATION OF UPPER KARABAKH ECONOMIC DISTRICT: 

DEMOGRAPHIC INDICATORS 

Ahmadova Arifa Abbasali gizi, Azimzade Murad Atraf oglu 

Summary 

By 1990, there were about one million refugees and internally displaced persons in 

Azerbaijan. As a result of the occupation of the national lands of Azerbaijan by the 

Armenians of Nagorno-Karabakh and its adjacent regions, our republic lost 20% of its lands. 

This aggressive policy of Armenia had a negative impact on the economic development of 

Azerbaijan and its external economic relations in general. For nearly 30 years, more than 

850,000 people from Upper Karabakh and other occupied regions have lived as refugees. As 

of November 10, 2020, these people are no longer refugees. After the liberated lands are 

cleared of thousands and rendered harmless, these people will return to their homes. 

This economic region's wealth of minerals creates the basis for jobs here. 
Upper Karabakh economic region with natural resources rich. The economic region is 

rich in minerals and sulfur on its territory. pyrite, limestone, cement raw materials, large 

polymetallic deposits. Mountain and Gravel, sand and other building materials are available 

in the foothills. 
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Xülasə: Məqalə aparılmış tədqiqatın ümumiləşdirilməsinə xidmət edir. Tədqiqatın ali 

və orta məktəblərdə aparılması müşahidə aparmaq üçün daha geniş şərait yaratmışdır. 

Məqalədə təhlilə cəlb olunmuş xarici və yerli müəlliflərin mövzu ilə bağlı fikirlərinə mövcud 

vəziyyətlə bağlı cavablar verilmiş, problemin təhsil sahəsində yaratdığı çaşqınlıq və 

problemlər diqqətə çatdırılmışdır.müəllimlərin təlim texnologiyalarından istifadə 

səviyyələrinin, müasir tədris üsulları, onlayn, virtual, distant təhsilə keçid ərəfəsində olan 

respublikada qarşıda duran problemlərin həlli yollarından bəhs olunmuşdur. Məqalədə 

həmçinin tələbə və şagirdlərin təlim texnologiyalarından istifadə zamanı verilən biliklərin 

mənimsənilmə səviyyəsi müqayisəli təhlil edilmişdir. 

Açar səzlər: təhsil, bioloji təhsil, onlayn, İKT, innovasiya, histoqram, pedaqoji 

eksperiment 

Key words: edication, bioloji teaching, online, ICT, innovation, histogram, 

pedagogicalexpe riment 

Ключевые слова: образование, преподавание биологических наук, онлайн, ИКТ, 

инновации, гистограмма, педагогический эксперимент 

Giriş 

Təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatların çoxluğu bu sahədə mövcud olan və yeni 

yaranmış problemlərin həllinə kömək məqsədi daşıyır. Hər gün dəyişən və yenilənən təlim 

texnologiyaları da hələlik bu problemlərin öhdəsindən gələ bilmir. Мцасир тядрис цсуллары 

олан онлайн, виртуал, дистант тящсиля кечид яряфясиндя олан республикамызда 

гаршыда дуран проблемлярин щялли щяр бир тядрис иштиркчысындан мцасир дцнйада 

баш верян йениликляри юйрянмяк, файдалыларыны тятбиг етмякдян ибарятдир. Хarici 

ölkə müəllifləri D.Bok, A.Deer, M.Koul, F.Kumbs,V.Qreyvs, R.Xeyvlok, E. Linton, S. 

Ellmana görə hazırda hər bir ölkədə təhsil sahəsi krizis vəziyyətindədir, yəni bu və ya digər 
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səviyyədə müasir cəmiyyətin obyektiv tələbatlarına cavab verə bilmir. Fikrimizcə, bütün sa- 

hələrdə olduğu kimi, təhsil sistemində də daim dəyişən, dəyişdikcə özü ilə problem yaradan 

situasiyalar olmuş və bu problemlər yenə də aktualdır. Bütün bunların birdən-birə həllini 

düşünmək faydasız olduğu qədər imkansız da deyildir. Bunun üçün ali və ümumtəhsil müəssi- 

sələri bir-biri ilə təcrübə mübadiləsi, nöqsanları və əldə olunmuş nailiyyətləri müzakirə 

etmələri məqsədəuyğun olardı. Təhsilin informatlaşması və bu istiqamətdə idarəedilməsi üçün 

təhsil infrastrukturunun zəruri dəyişikliyinə ehtiyac duyulur. Müasir dövrdə yeni metodikalar 

və onların «elmi nöqteyi nəzərdən mahiyyətini analiz edərkən bu nəticəyə gəlmək olur ki, 

biologiyanın tədrisi metodikası bu suallara cavab verir: Kimi öyrətmək? Niyə öyrətmək? 

Nəyə öyrətmək? Necə öyrətmək?». Yəni, birincisi metodikada tələb olunan yaş və bilik 

səviyyəsi nəzərə alınmaqla əsas anlayışlar ilə öyrənənlər tanış olmalıdır. "Nə öyrətmək?" de- 

dikdə: məlumatlar, faktlar, qanunlar, nəzəriyyələr və təlimlər, bacarıq, yaradıcı təcrübə fəaliy- 

yəti, anlayışlar şəklində biliklərin verilməsi nəzərdə tutulmalıdır. "Necə öyrətmək?" tədris for- 

maları, üsulları, yaradıcı tətbiqetmə və nəhayət "Niyə öyrətmək? - dedikdə öyrənənlərdə 

tədqiqatçılıq tələb edilir. 

Yeni təlim texnologiyalarından istifadə edən hər bir biologiya müəllimi özü interaktiv 

texnologiyalardan istifadəyə hazır olmalı, dərsə qədər didaktik materiallar, sual kartları və 

tapşırıqlar hazırlamalı, dərsdə nəql edəcəyi hər bir hadisəni, auditoriyanın səviyyəsini əv- 

vəlcədən nəzərə almağı bacarmalıdır. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq hazırda ali və orta 

məktəblərdə əksər müəllimlər artıq yeni təlim texnologiyalarından istifadə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Bizim də məqsədimiz yeni təlim texnologiyalarının tədrisə tətbiqi problemlərini 

aydınlaşdırmaq, tədris prosesinin daha optimal təşkili istiqamətində araşdırma aparmaqdır. 

Təcrübələr göstərir ki, son illərdə tətbiq olunan müxtəlif novator ideya və metodlar tədris pro- 

sesinin səmərəliliyini artırsa da, ənənəvi təlim formalarının daxili ziddiyyətləri bu sahədə 

müasir tələblərə cavab verən nəticələrin alınmasında bir sıra ciddi məhdudiyyətlər yaradır: 

- təlimin kütləviliyi ilə şagirdlərin bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin fərdiliyi arasında 
olan ziddiyyət; 

- tədris materiallarının izahının ümumi xarakteri ilə anlayışların formalaşmasının fərdi 

xarakteri arasında olan ziddiyyət; 

- səhvlərin fərdi xarakteri ilə həmin səhvlərin araşdırılmasının ümumi xarakter daşıması 

arasında olan ziddiyyət; 

- informasiya və biliklərin axınının getdikcə artan həcmi ilə təlim vaxtının məhdudluğu 
arasında olan ziddiyyət; 

- təlimin fərdiləşməsi üçün lazım olan işin həcmi ilə müəllimin fiziki imkanları 

arasında olan ziddiyyət və s. (Babayeva) 

Material və metod 

Qeyd olunan problemlərin həlli ənənəvi təhsil sistemi çərçivəsində müvafiq vasitələrlə 

həll edilməsi mümkün olmadığından müasir texnologiyalara əsaslanan yeni təhsil 

infrastrukturunun formalaşması ən zəruri ehtiyaclardan və proseslərdən birinə çevrilir. 

Həqiqətən də, təhsil sistemi hər gün dəyişən texnologiyaların inkişaf ritmi ilə rəqabət edə 

bilməsə də, bu inkişafdan faydalanır, tədris prosesinə fərqlilik gətirməyə çalışır. Bu rəqabət 

həmişə olacaq və təhsil sahəsində yeniliklər etmək istəyən metodistlər də fərqli metodika 

axtarışlarını davam etdirəcəkdir. Beləliklə, texnologiyalar dəyişdikcə, inkişaf etdikcə yeni pe- 

daqoji metodikalar da daim yenilənəcək, bir-birini əvəz edəcəkdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bütün mövzular üçün eyni metod və ya forma uyğun gələ 

bilməz. Ona görə də müəllimlər hər bir konkret mövzuya uyğun səmərəli təlim strategiyası 

axtarıb tapmalıdır. Biologiyanın tədrisində yüksək səmərəyə nail olmağın birinci şərti mövzu- 

nun məzmunundan asılı olaraq əyanilik prinsipinə əməl edilməsidir. Əyanilik prinsipinin əsa- 

sında dayanan bir sıra qanunauyğunluqların nəzərə alınması tədris prosesinin təşkilində 

mühüm əhəmiyyət daşıyır: 1.İnsanın hiss orqanları xarici qıcıqlara qarşı müxtəlif həssaslığa 
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malikdir; 2.Əlaqə imkanlarının reseptorlar vasitəsilə mərkəzi sinir sisteminə informasiyanı 

ötürmə qabiliyyəti müxtəlifdir: optik əlaqə kanalı - 1,6x10
6
 bit/san; takdil (lamisə) əlaqə - 

0,13x10
6
 bit/san; akustik əlaqə - 0,32x10

6
 bit/san. Görmə orqanları daha çox həssas olduğun- 

dan onlar eşitmə orqanlarına nisbətən beyinə 5 dəfə, takdil orqanlara nisbətən isə təxminən 13 

dəfə çox informasiya verir; 3. Beyinə görmə orqanları vasitəsilə daxil olan informasiya 

hafizədə asan, tez və möhkəm iz buraxır. Təbii ki, bioloji proseslərin sadə mühazirə şəklində 

izahı öyrənmə prosesini durğun, monoton edir. Əksinə, sadalanan bioloji proseslərin interak- 

tiv üsullarla YTT-dən istifadə edərək multimedialı təqdimatı öyrənmə prosesinə xüsusi canlı- 

lıq gətirir. Çünki canlı təbiətin obyektlərinin bilavasitə müşahidə edilməsi, onların müqayisə 

və təyin edilməsi, onlar üzərində tədqiqat aparılması şagirdlərin düşüncələrinin inkişafına 

səbəb olur. Təbiət elmləri içərisində biologiya canlılardan bəhs etdiyinə görə canlı elm sayıl- 

mağa layiqdir. Çünki o, həm bitkilər, həm heyvanlar, həm də insan orqanizmi, ümumiyyətlə 

canlılar ilə yaxından tanış olmaq imkanı verir. Araşdırmalar zamanı müəyyən etdik ki, bəzən 

öyrənənlər əyaniliklə əyani metodu qarışıq salırlar. Bu problemi də yeni texnologiyaların va- 

sitəsilə həll etmək daha əlverişlidir. Məsələn, «Böyük və kiçik qan dövranı» mövzusunun təd- 

risi zamanı bilik mənbəyi mövzuya aid videofraqment, yaxud multimedialı təqdimatdırsa, bu 

əyani metoddur. Müəllimin izahı fonunda hər hansı slaydların nümayişi isə əyanilikdir. 

Tədqiqatlar zamanı müəyyənləşdirdik ki, müəllimlər bəzən bu faktı nəzərə almır, passiv 

dinləyici auditoriyası qarşısında çıxış etməyə üstünlük verirlər. 

İndi bütün dünya elmi internet vasitəsilə öyrənənlərin istifadəsindədir. Və onlar virtual 

olaraq dünya kitabxanalarına ekskursiya edə, müxtəlif ölkələrin təbiəti ilə tanış ola, dünya 

gənclərinin forumuna qoşulub fikir mübadiləsi edə bilər. Nəticədə öz elmini nümayiş etdir- 

məklə yanaşı, yeni biliklər qazanmaq imkanı da əldə edirlər. Biologiyanın tədrisində 

informasiya vasitələrindən istifadə təkcə dərs zamanı ilə məhdudlaşmayıb, həm də şagirdlərin 

dərsdənkənar fəaliyyətinin bir formasıdır. Bu üsulla keçirilən dərslər şagirdlərin fərdi xüsusiy- 

yətlərini üzə çıxarır, özünüifadəsini tənzimləyir və inkişaf etdirir. Ona görə də əsas diqqət ali 

məktəblərin məzunlarının YTT-dən istifadə bacarığına malik olmasının təmin edilməsidir. Bu 

işi məhz tələbəlik illərində həyata keçirmək lazımdır. Əks təqdirdə sonralar onları əlavə 

kurslara cəlb etmək lazım olacaq. Dünya təcrübəsindən istifadə edərək biologiyanın tədrisində 

səmərəliliyin yüksəldilməsi, ən yeni təlim texnologiyalarının təlimdə tətbiqi artıq beynəlxalq 

miqyasda öz səmərəsini təsdiqləmişdir. 

Analiz 

Apardığımız təcrübələrlə ali və orta məktəblərdə informasiya texnologiyalarının 

biologiyanın tədrisində tətbiqinin mənimcəməyə təsiri imkanlarını araşdırdıq. Məlum oldu ki, 

tətbiq etdiyimiz yeni metodikanın davam etməsindən asılı olaraq mənimsəmə və interaktivlik, 

fənnə maraq artmışdır (Histoqram 1.). 

 

Histoqram 1. 

Eksperimental siniflərdə yeni metodikanın davametmə müddətinə, ardıcıllığına 

və səviyyəsinə görə alınmış nəticələr 
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Histoqramdan göründüyü kimi, davamlı istifadə olunan yeni metodika mənimsəmə 

səviyyəsini yüksəldərək, tədrisin səviyyəsini müsbətə doğru dəyişmişdir. Sonra isə yeni 

metodun tətbiqinin dayandırılması tədrisdə səviyyəni aşağı salmışdır. 

Son illərdə ən yeni təlim texnologiyaları kimi gündəmə gələn MİMİO və s. istifadəsi 

özünün asan mənimsənilməsi və istifadəsi ilə yanaşı, biologiya dərslərində tətbiqi üçün 

kifayət qədər imkanlara, universallığa malikdirlər. Apardığımış tədqiqatlar, müşahidələr və 

müqayisələr göstərdi ki, auditoriyanı maraqlandırmaq üçün mütləq motivasiya, tədqiqat 

sualları vasitəsilə stimul lazımdır. Hər hansı mövzunu biz eksperiment və nəzarət sinifdə 

fərqli metodika ilə tədris edərkən məlum oldu ki, nə qədər ki, dinləyiciləri (şagird, tələbə) 

iştirakçı halına gətirməmişik, onlarda qavrama səviyyəsi minimum həddində olacaqdır. Müşa- 

hidələrimizə görə sinifdə, yaxud auditoriyada ən zəif şagird və ya tələbəni motivasiya və sti- 

mul nəticəsində orta, yaxud əla səviyyəyə çatdırmaq olar, bunu apardığımız təcrübələrlə təs- 

diqlədik. İKT elə bir sürətlə inkişaf edir ki, təhsil sistemi inkişaf edərək ona heç cür çata 

bilmir. Bütün bunlar təkcə informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan mütəxəssisləri deyil, 

metodist-pedaqoqları da düşündürməli, bütün sahələrdə inkişaf davam etməlidir. 

Multimediyalı təqdimatların istifadəsi müəllimə imkan verir ki, dərsin hər hansı mərhələsində 

şəxsi yaradıcılıq qabiliyyətini, fərdiliyini nümayiş etdirsin və dərsi monotonluqdan çıxararaq 

daha canlı keçirsin. Son illərin sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyaları fonunda təhsil 

sahəsində, eləcə də tədris prosesində baş verən «inqilab» sayəsində hazırda biologiyanın 

öyrədilməsi daha ümidvericidir. 

Verilmiş suallar ətrafında gərəkli məlumatların toplanması, öyrənilməsi və slaydların 

hazırlanması üçün onlara vaxt verildi. Hazırlanmış dərs elektron variantda məşğələ zamanı 

nümayiş etdirilməli, müəllim tərəfindən müzakirə edilərək qiymətləndirilməli idi. Nəticələrin 

qiymətləndirilməsi aşağıdakı cədvəldə verilən meyarlara görə hesablandı. Bu eksperimenti III 

kurs tələbələri ilə pedaqoji təcrübədən qayıtdıqdan sonra apardıq. Təcrübədən əvvəl 

biologiyanın tədrisi metodikası fənnindən öyrəndikləri, təcrübə zamanı məktəbdə qazandıqları 

şəxsi təcrübə onların təqdimatlarında, çıxışlarında özünü fərqli şəkildə göstərdi. 

Cədvəl 1. 

Multimediaların hazırlanması və nümayişində keyfiyyət göstəriciləri 

 
Mövzular Multimediaların 

strukturu, səviyyəsi 

Təqdimatları 

təqdimetmə bacarığı 

Mənbələrdən 

istifadə vəziyyəti 

Ürəyin quruluşu və 

funksiyaları 

İllüstrasiyalar, 

modellər, videolar 

Fikri aydın ifadə, 

müstəqil düşüncə 

Müqayisəli 

məlumatlar 

Ali sinir fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri 

Slaydların, 

videoların nümayişi 

İnteraktiv üsullardan 

istifadə 

Dərslik, vəsait- 

lər, int. saytları 

Qanın fiziologiyası və 

funksiyaları 

Sxem, slaydlar, 

şifahi izah, video 

Konstruktiv təlimin ele- 

mentlərindən istifadə 

Ensiklopediya, 

internet saytları 

Mədədə həzm Təcrübə, eksperi- 

mentlərin nümayişi 

İnteraktiv rejim, məntiqi 

əməliyyatlar 

Dərslik, internet, 

ensikloped. 

 
Cədvəldə göstərilən meyarlara – tələbələrin dərsə hazırlığı, slaydların mövzunu əks 

etdirmə xüsusiyyəti, onların təqdimat səviyyəsi və hansı mənbələrdən istifadə etmələrinə görə 

dəyərləndirdikdə əvvəlki semestrlə müqayisədə inkişaf edib formalaşdıqlarının şahidi olduq. 

Multimedialar haqda izahat verərkən çatdırdıq ki, biologiya dərslərində multimediadan 

istifadə metodik priyomlardan biridir. Eksperiment dərslərində və seminarlarda bu üsulları 

təcrübədən keçirdikdə qaneedici nəticələr alınmışdır. Əlbəttə, bu vasitələrdən istifadə bütün 
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tədris problemlərini həll etmir və müəllimlər hər gün və hər dərsdə bu üsuldan istifadəyə məc- 

bur deyillər. Lakin interaktiv lövhə dərsi cəlbedici və dinamik edir. Çünki müəllimin ha- 

zırladığı dərsdən başqa, lövhənin öz bazasında olan materiallardan da istifadə etmək imkanı 

yaranır. Hər gün yeni bir tapşırıq gözləyən şagirdlər isə fənnə daha çox maraq göstərir və 

özləri də yeni nəsə göstərmək istəyirlər. Təlim prosesində monotonluq, dəyişilməzlik şagird 

və tələbələri darıxdıb həvəsdən saldığına görə eksperimentlər zamanı yeni metodika ilə 

dərslərdə yüksək mənimsəmə nümayiş edildi. 

Tədqiqatlar göstərdi ki, hər bir məşğələnin sonunda şagirdlərə ən müasir texnologaların 

tətbiqi ilə ev tapşırıqları verilməsi müsbət nəticə verir. Tapşırığı yerinə yetirən şagirdlərə 

tapşırıldı ki, informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etsinlər. Mövzulara aid da- 

ha çox məlumat toplamaq, materialın əsas məqsədini əks etdirən, biliklərin ümumiləşdirilib, 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edən cədvəllərin tərtib etsin, mövzuya aid daha çox illüstrativ 

materiallar toplayaraq sistemləşdirsinlər. Növbəti məşğələ zamanı tələbə və şagirdlər artıq 

nədən və necə danışacaqlarını yaxşı bilir, topladıqları materialları multimedialı təqdimatla 

nümayiş etdirdilər. 

Internetdən və texnologiyalardan istifadə vərdişləri qazanmış tələbələrə aşağıdakı 

maraqlı sual tipli tapşırıqlar verildi: 

- Multimedialı təqdimatla bitki hüceyrələri arasında qarşılıqlı əlaqənin həyata 

keçirilməsinin nümayişini necə təşkil edərdiniz? 

- Sporlarla çoxalma qabiliyyətinə malik olan canlı qruplarını necə təsvir edərdiniz? 
- Qanın dəri vasitəsilə oksigenlə zənginləşməsinin hansı heyvanda getməsinin səbəbi 

və nümayişinin təşkili üçün nədən istifadə etmək olar? 

- Hansı orqan yerləşdiyi boşluğa görə digərlərindən fərqlənir - sualının cavabını hansı 

üsulla əsaslandırıb verərdiniz? 

- Hansı orqan yerləşdiyi boşluğa görə digərlərindən fərqlənir - sualının cavabını hansı 

üsulla əsaslandırıb verərdiniz? 

- Hüceyrənin həyat fəaliyyəti üçün səciyyəvi olan elementləri sadalamaq üçün hansı 

cədvəldən istifadə etmək olar və əgər əlinizdə yoxdursa, dərhal necə əldə etmək olar? 

- Hansı bakteriyadan gen mühəndisliyi metodu ilə insulin hormonu alınır - sualını 

cavablandırarkən müasir dövrün hansı imkanları təhsil sahəsinin inkişafına da misilsiz xidmət 

göstərir? 
Bu tapşırıqların həlli ilə tələbələr həm verilmiş suallara çavab vermiş, həm də 

internet və texnologiyaların tədrisdə tətbiqi zərurətini anlamışlar. Həmçinin YTT-dən istifadə 

etməklə ali və orta məktəblərdə yüksək səmərəyə nail olunmuşdur. Bunun üçün hər üç mər- 

hələdə YTT-dən və interaktiv rejimdə işləmiş, biologiya dərslərində yüksək əyanilik və 

mənimsəmə səviyyəsinə nail olduq. 
 

Cədvəl 2. 

İnteraktiv dərsdə YTT-dən istifadənin interaktivlik göstəricisi 

 

Dərsin mərhələləri İnteraktiv rejim YTT 

Düşünməyə yönəltmə Motivasiya Giriş, maraqlı məlumatlar 

Dərketmə Tədqiqat sualı Yeni mövzunın təqdimi 

Düşünmə Sərbəst tapşırıqlar Əlaqələndirici tapşırıqlar 

 

Digər bir mövzunun tədrisi zamanı verilmiş cədvəlin doldurulması qanin fiziologiyası 

haqqında daha dolğun biliklər ələdə etməyə imkan verir. Müxtəlif qan qruplarına məxsus 

insanların eritrositlərini və qan zərdabını qarışdırdıqda törənən aqqlyutinasiyanı izah edin: 



86  

Zərdab (αβ) 

qrupları 

Eritrositlərin qrupları 

I (0) II (A) III (B) IV (AB) 

I (α və β) - + + + 

II (β) - - + + 

III (α) - + - + 

IV (0) - - - - 
 

Mövzunun aydın mənimsənilməsi üçün qanın formalı elementlərinin quruluş 

xüsusiyyətlərinə aid illüstrasiyaların toplanması və izahlarla müqayisə edilməsi tapşırığı da 
orta məktəb şagirdlərinin maraşına səbıb olmuşdur. 

 

 

 

Bu metodika şagirdlərə sərbəst işləmək imkanı yaratmaqla, onlarda İKT vasitəsilə 

dərslərə hazırlaşmaq bacarıqları formalaşdırmışdır. 

Nəticə və təkliflər 

Eksperimentlər ali və orta məktəbləri əhatə etdiyindən müntəzəm olaraq onların 

səmərəlilik göstəricilərini müqayisəli öyrənilmişdir. 

Cədvəl 3. 

IX siniflər və III kurs tələbələrinin dərs ilinin əvvəli və axırında fəallığının 

keyfiyyət göstəriciləri (%-lə) 

 

Qruplar Eksperiment 

Əvvəl Son 

Məktəblilər 21 79 

Tələbələr 19 81 
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Tələbələrdə daha yüksək göstəricinin olması onların ilboyu yeni metodika ilə dərs 

keçmələri, pedaqoji təcrübə zamanı orta məktəblərdə yeni metodikanı tətbiq etmələridir. 

Ümumiyyətlə, istənilən səviyyədə sinif və auditoriyada fərqli metodika ilə öyrəninlərin 

marağını tədris prosesinə cəlb etmək müəllimin pedaqoji səriştəsindən asılıdır. Bunu 

eksperimentlərin gedişində bir daha aydınlaşdırdıq (Histoqram 2.). 

Histoqram2. 

Pedaqoji eksperimentin gedişində öyrənənlərin fəallığının dəyişiklik əmsalı 
 
 

 
Fəallıq əmsalının hesablanması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir: 

 

Ki 
A  (1)  B  (0)  C  (1) 

 
 

N 

 

(1) 

Burada A – müsbət cavablar; B – etinasızlıq; S – mənfi cavablar; N – ümumi saydır. 

Tədqiqatlar göstərdi ki, qeyri-ənənəvi metodika təlim prosesində şagirdlərin yaradıcılıq 

qabiliyyətini inkişaf etdirir. Tədqiqatın gedişində yeni texnologiyalardan istifadə edərkən 

fasilə verdikdə müxtəlif qruplarda qalxma və enmələr müşahidə etdik (Histoqram 3.). Bu fakt 

göstərir ki, hər hansı metodikadan istifadə edərkən tədris prosesində ardıcıllığı nəzərə alamaq 

vacibdir. 

Histoqram 3. 

Qruplarda səmərəlilik göstəricisi 
 
 

 

Histoqramdan göründüyü kimi, az hallarda tətbiq edilən yenilik tədrisdə səmərə vermə- 

mişdir. Tədqiqat dövründə DNT və RNT-nin quruluşu, onlarda nukleotidlərin yerləşməsi, 

strukturu və s. məlumatları dərslikdən oxuyan tələbə, yaxud şagirddən fərqli olaraq, fizioloji 

prosesləri, gözlə görünə bilməyən quruluş xüsusiyyətlərini video, multimediaları elektron 
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lövhədən izləyən öyrənənin mənimsəmə səviyyəsi və bioloji bilik, bacarıq, vərdişlərində əsas- 

lı fərq olduğunu eksperimentlə müəyyənləşdirdik. Biologiyanın tədrisində multimedialardan 

istifadənin öyrənənlərin məntiqi, tənqidi təfəkkürünün inkişafına təsir mexanizmi göstərilmiş, 

tədris prosesinin interaktiv rejimdə təşkilinin biliklərin hazır şəkildə deyil, öyrənənlərin baca- 

rıqları ilə qazanmasına şərait yaratması eksperimentlərlə sübut olunmuşdur. 
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Резюме 

Статья служит для подведения итогов исследования. Проведение исследований в средних 

школах и средних школах предоставило больше возможностей для мониторинга. В статье были 

даны ответы на текущие и внешние взгляды зарубежных и местных авторов, вовлеченных в 

анализ, подчеркнута живучесть и проблемы, связанные с проблемой образования. Обсуждается 

уровень использования технологий подготовки учителей, современных методов обучения и 

решения проблем, стоящих перед страной накануне перехода к онлайн, виртуальному, 

дистанционному образованию. В статье также проведен сравнительный анализ уровня 

приобретения знаний студентами и по использованию технологий обучения. 

Summary 

The article serves to summarize the study. Conducting research in high schools and high 

schools has provided more opportunities for monitoring. The article gave answers to the 

current and external views of foreign and local authors involved in the analysis, emphasized 

the vitality and problems associated with the problem of education. The level of use of teacher 

training technologies, modern teaching methods and solving problems facing the country on 

the eve of the transition to online, virtual, distance education is discussed. The article also 

conducted a comparative analysis of the level of knowledge acquisition by students and on 

the use of teaching technologies. 

http://www.tandfonline.com/author/Smythe%2C%2BR
http://www.tandfonline.com/author/Lovatt%2C%2BK%2BF
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA QOYUNLARIN 

SARKOSPORİDİOZUNUN PROFİLAKTİKASI 

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu, biologiya elmləri doktoru, dosent 
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Keywords: Nakhchivan, muscles, sheep, age, species, diaphragm, extensiveness, 

intensity 

Ключевые слова: Нахчыван, мышцы, вид, возраст, интенсивность, 

экстенсивность 

Sarkosporidilər və ya ət sporcuqları demək olar ki, bütün növ kənd təsərrüfatı 

heyvanları və quşlarında parazitlik etməklə onların məhsuldarlığının, ətin keyfiyyətinin aşağı 

düşməsinə, bəzən boğaz heyvanların bala atması və s. kimi halların baş verməsi nəticəsində 

heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara böyük iqtisadi ziyan vurur [1, s. 42-46; 3, s. 24-29]. 

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının o cümlədən qoyunların sarkosporidilərlə yoluxmasına 

dair Azərbaycanda və dünyanın bir çox ölkələrində əsaslı tədqiqat işləri aparılmışdır [4, s.16- 

20]. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR-də qoyunların sarkosporidilərlə 

yoluxmasına dair tədqiqat işlərinin aparılmasına baxmayaraq [2,s.228-231] invaziyanın 

ekstensivliyinə və intensivliyinə heyvanların yaşının və cinsiyyətinin neçə təsir göstərməsi 

istiqamətində tədqiqat işlərinin aparılmamısını nəzərə alaraq bu istiqamətdə tədqiqat işləri 

apardıq. 

Tədqiqatın material və metodikası: Tədqiqat işi 2018-2020- cı illərdə Naxçıvan 

şəhərinin sallaqxanalarına muxtar respublikanın rayonlarından kəsilmək üçün gətirilmış 

heyvanlar üzərində aparılmışdır. Kəsilmiş qoyunların yem boruları, skelet əzələləri, dili, 

yanaq əzələləri, qara və ağciyərləri, ürəyi, diafraqması vizual olaraq müayinə edilmışdir. 

Yoxlanılmış orqan və toxumalarda makrosistalara ancaq yem borularında rast gəlinmişdir. 

Digər orqanlarda isə mikrosistalar müşahidə edilmışdir. 

Qoyunlarda Sarcocystis sistalarını müayinə etmək məqsədi ilə kəsilmiş heyvanların 

diafraqmasından 10 – 15 q parçalar alınmış, hər bir nümunə ayrı – ayrı polietilen torbalara 

qoyulmuş və AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Onurğasızlar Zoologiyası 

laboratoriyasına gətirilmişdir. 

Laboratoriyada hər bir heyvana aid olan nümunənin əzələli hissəsindən 5–10 q hissələr 

kəsilib götürülmüş, nazik doğranaraq Petri fincanlarına qoyulmuş, üzərinə 20–25 ml tripsin 

məhlulu əlavə edilmişdir. Bu qarışıq 30–60 saniyə müddətində mikserdə qarışdırılmış, sonra 

orta gözcüklü süzgəcdən süzülmüş və sınaq şüşələrinə yığılmışdır. Süzüntünü 5-15 dəqiqə 

sakit vəziyyətdə saxladıqdan sonra, sınaq şüşələrinin dibində toplanan çöküntüdən 1–2 damla 

götürüb əşya şüşəsinin üzərinə qoyulmuş və mikroskop altında müayinə edilmişdir. 

Sarkosporidiozla yoluxmanın ekstensivliyi yoluxmuş heyvanların, intensivliyi isə qida 

borusunda rast gəlinən makrosistaların sayına görə müəyyən edilmışdir. 

Ekperimental hissə: Naxçıvan Muxtar Respubluksında ev qoyunlarının Sarcocystis 

gigantea və S.tenella ilə eyni zamanda yoluxmasının ekstensivliyini müəyyən etmək üçün 

muxtar respublikanın rayonlarında və Naxçıvan şəhərində yerləşən ət kəsim məntəqələrindən 

müxtəlif yaş qrupundan olan 292 baş qoyundan götürülmüş materiallar üzərində müayinə 

aparılmışdır. 

Əldə edilmiş məlumatlardan görünür ki, tədqiqat aparılan bütün fiziki-coğrafi 

qurşaqlarda qoyunların Sarcocystis gigantea ilə yoluxması müşahidə edilir. Tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, muxtar respublika üzrə qoyunların S.gigantea ilə yoluxma 

ekstensivliyi yüksək olub 10,6-15,8% arasında dəyişir. 

mailto:i_memmedov68@mail.ru
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Müxtəlif iqlim şəraitinə malik rayonlarda saxlanılan qoyunların S.gigantea ilə 

yoluxmasının öyrənilməsi nəticəsində əldə edilən məlumatların müqayisəli analizi göstərir ki, 

heyvanların parazitlə yoluxma ekstensivliyi fərqlənir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlar üzrə qoyunların Sarcocystis gigantea ilə 

yoluxma ekstensivliyi Şərur rayonunda 15,8%, Babək rayonunda 8,7%, Culfa rayonunda isə 

11,6% olduğu qeyd edilmişdir. Şərur rayonunda tədqiqat apardığımız müddətdə müxtəlif fərdi 

və fermer təsərrüfatlarında kəsilən 120 baş qoyundan 19-da S.gigantea-nın makrosistalarına 

təsadüf edilmişdir ki, bu da müayinə edilən heyvanların 15,8%-ni təşkil edir. Babək 

rayonunda kəsilən 80 baş qoyundan 7-də (8,7%), Culfa rayonunda isə kəsilən 43 baş 

qoyundan 5-də (11,6%) S.gigantea-nın makrosistalarına təsadüf edilmişdir. Kəngərli 

rayonunda 11, Şahbuz rayonunda 22, Ordubad rayonunda isə tədqiq edilən 16 baş qoyunun 

heç birində S.tenella makrosistalarına təsadüf etmədik . 

Qoyunların qida borusu əzələlərində təsadüf etdiyimiz S.gigantea sistaları ağ rəngli, 

yumru ellipsvarı formada olub yetkinlik dərəcəsinə görə fərqlənmişlər. Ən kiçik sistaların 

ölçüsü orta hesabla 2-6x3-7 mm, böyüyünün isə 3-8x8-12 mm olmuşdur. 

Qoyunların yaşından asılı olaraq S.gigantea ilə yoluxması da öyrənilmişdir. Bu 

məqsədlə 1 yaşa qədər, 1 yaş, 1 yaşdan yuxarı və 2 yaşdan yuxarı toğlu və yaşlı qoyunların 

qida borusu, qarın əzələləri, ürək, dil və skelet əzələləri müayinə edilmişdir. Müayinə edilən 

orqanlardan qida borusunda S.gigantea makrosistalarına təsadüf edilmişdir. Digər orqanlarda 

isə parazitin sistalarına rast gəlinməmişdir. 

Vizual müşahidələr zamanı güclü yoluxmalar hallarında yem borusunun şişdiyi 

müşahidə edilmişdir. Kiçik ölçülü sistalar əzələ liflərinin arasında olduğundan əzələləri 

skalpel vasitəsilə yardıqda sistalar görünmüşdur. Qida borusu əzələlərində təsadüf edilən 

S.gigantea sistaları yumurtavarı formada olmuşdur. 

Cədvəldə verilən məlumatlara əsasən göstərmək olar ki, heyvanların yaşı artdıqca 

invaziyanın ekstensivliyi də artır. Yəni, heyvanların yaşı artdıqca onların S.gigantea ilə 

yoluxma ekstensivliyi də artır. 1 yaşa qədər olan heyvanlarda invaziyanın ekstensivliyi 4,4% 

(90/4), 1 yaşdan yuxarı olan heyvanlarda 7,3% (110/8), 2 yaşdan yuxarı olan heyvanlarda isə 

20,9%-dir (105/22). 

Cədvəl 

Qoyunların S.gigantea ilə yoluxmasının yaşdan asılılığı (2018-2020-ci illər) 

 

Heyvanların yaşı Heyvanların sayı  

İE, % 
 

İİ 
yoxlanılan yoluxan 

1 yaşa qədər 90 4 4,4 1-2 

1 yaşdan yuxarı 110 8 7,3 4-6 

2 yaşdan yuxarı 105 22 20,9 7-9 

 

Qeyd edilən yaş qrupundan olan qoyunların qida borusunun S.gigantea ilə 

yoluxmasının intensivliyinin öyrənilməsi göstərir ki, yaşlı heyvanlarda xəstəliyin intensivliyi 

cavan heyvanlara nisbətən yüksək olmuşdur. 2 yaşdan yuxarı qoyunlarda qida borusunda 3 

sm
2
 sahədə 7-9 sista yerləşdiyi halda, bir yaşa qədər olan heyvanların qida borusunun qeyd 

edilən sahəsində təsadüf edilən sistaların sayı 1-2 olmuşdur. Eyni zamanda cavan heyvanlarda 

təsadüf etdiyimiz sistaların ölçüləri (3,5-4x4,5-6,8 mm), yaşlı heyvanlarda təsadüf etdiyimiz 

sistaların ölçülərindən (5,6-8,2x9-10,5 mm) kiçik olmuşdur. 

Yaşlı heyvanlarda xəstəliyin ekstensivliyinin yüksək olması, onların fərdi inkişaf 

dövründə parazitlə daha çox təmasda ola bilməsi ehtimalının yüksək olması ilə izah edilə 

bilər. 
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Cədvəldən göründüyü kimi yaşdan asılı olaraq qoyunların S.gigantea ilə yoluxma 

ekstensivliyinin belə yüksək olması heyvanların yaşından çox yemin, otlaq sahələrinin və s. 

itlər tərəfindən parazitin sporosistaları ilə çirklənməsindən asılıdır. 

Son sahibin ifraz etdiyi sporosistaların xarici mühitdə invazion xüsusiyyətinin uzun 

müddət saxlaması ilə də əlaqədar olaraq otyeyən heyvanlarda invaziyanın ekstensivliyi 

həmişə yüksək səviyyədə saxlanılır. 

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, heyvanların yoluxma ekstensivliyi onların saxlama 

şəraitindən və otladıqları otlaq sahələrinin bu parazitin əsas sahibi olan xəstə pişiklər və itlər 

tərəfindən ifraz olunan sporosistalar ilə “çirklənməsindən” asılıdır. 

Son sahibin ifraz etdiyi sporosistaların xarici mühitdə invazion xüsusiyyətinin uzun 

müddət saxlaması ilə də əlaqədar olaraq ot yeyən heyvanlarda invaziyanın ekstensivliyi 

həmişə yüksək səviyyədə olur. Buna görə də ferma ərazisində və heyvan saxlanılan tövlələrdə 

gəmiricilərə qarşı ciddi mübarizə tədbirləri aparılmalıdır. Kəsim meydançalarında və 

məntəqələrində yararsızl ət tullantılarının və orqanların zərərsizləşdirilməsinə xüsusi diqqət 

verilməlidir. Buna görə də baytarlıq sanitariyası qaydalarına düzgün əməl edilməsi vacib 

məsələlərdəndir. 
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PREVENTION OF SHEEP SARCOSPORIDIOSIS IN THE NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

Mammadov Ismayil 

The article reflects the biological and morphological features of Sarcocystis species 

parasitized on sheep in the conditions of the Nachivan Autonomous Republic. There have 

been determined two species of sarcosporidia - Sarcosystis gigantea and S. tenella parasitized 

on sheep in the Nakhchivan Autonomous Republic. There have been investigated that, the 

infection of sheep with S. gigantea is 10.6%, and infection with S. tenella is 69.5 % in the 

autonomous republic. While S. gigantea cysts are found especially in the esophageal muscles, 

S. tenella has been found to be localized in the abdominal, diaphragm, tongue, and heart 

muscles along with the esophagus muscles. It was found that the extensiveness and intensity 

of S. gigantea infection in sheep varies depending on the age and sex of the animals. 

Extensiveness and intensity of infection of sheep of S.gigantea depends on age of an 

animal. It was revealed that depending on age the highest extensiveness of infection of sheep 

of S.gigantea is observed at individuals 2 years (20,9%, 105/22), and the lowest at 6-12 

monthly young growths are more senior (4,4%, 90/4). High intensity of an invasion is found 

in sheep 2 years, low at 6-12 monthly age are more senior 

 

. 
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ПРОФИЛАКТИКА САРКОСПОРИДИОЗА OВЕЦ В НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Мамедов Исмаил 

Установлено паразитирование двух видов саркоспоридий у овец - Sarcosystis 

gigantea и S.tenella в Азербайджане. Установлено, что зараженность овец S.gigantea в 

республике составляет -10,6%, а S.tenella-69,5%. Выявлено, что цисты S.gigantea в 

основном паразитируют в мышцах пищевода, а цисты S.tenella локализуются в мышцах 

пищевода, диафрагмы, языка и сердца. Экстенсивность и интенсивность заражения 

овец S.gigantea зависит от пола и возраста животного. 

Выявлено, что в зависимости от возраста самая высокая экстенсивность 

заражения овец S.gigantea наблюдается у особей старше 2 лет (20,9%, 105/22), а самая 

низкая у 6-12 месячного молодняка (4,4%, 90/4). Высокая интенсивность инвазии 

обнаружена у овец старше 2 лет, низкая у 6-12 месячных возрастов. 

 
 

УДК 574.4 

 

НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ СЕМЕЙСТВА 

CAUSILIIDAE, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Магомедова М.З.
1,2

, Магомедова П.Д.
1
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Резюме: В работе представлен видовой состав наземных моллюсков Республики 

Дагестан семейства Causiliidae Gray, 1855 и особенности их географического 

распространения на Кавказе. Проведенный анализ позволяет говорить нам о наличие на 

исследуемой территории 11 видов наземных моллюсков, относящихся к 8 родам. 

Abstract: In the work, the species composition of land snails Causiliidae Gray, 1855 of 

the Republic of Dagestan and the peculiarities of their geographical distribution in the 

Caucasus. The performed analysis allows us to speak about the presence of 11 species of land 

snails in the study area, belonging to 8 general. 

Ключевые слова: наземные моллюски, Рутульский район, Республика Дагестан, 

Кавказ. 

Keywords: land snails, the Rutul region, the Republic of Dagestan, the Caucasus. 
 

Наземные моллюски представляют собой тип животных, инвентаризация 

видового состава которых в ряде регионов нашей страны требует дополнительных 

исследований. Это один из наиболее разнообразных и эволюционно пластичных типов 

животных, по числу видов уступающий лишь членистоногим, значительно превосходя 

их по разнообразию планов строения. 

Фаунистический обзор современных видов наземных моллюсков Республики 

Дагестан, основанный на собственных сборах и наблюдениях, а так же проведенная 

таксономическая ревизия литературных данных по дагестанской наземной 

малакофауне, позволяют нам говорить о наличие на исследуемой территории 11 видов 

наземных моллюсков из 8 родов семейства Causiliidae Gray, 1855. 

1.Род Caspiophaedusa Lindholm. 1924 
1. Caspiophaedusa perlucens (O. Boettger, 1877) – обитает в широколиственных 

лесах, под сырой корой и в дуплах. 
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Ареал на Кавказе: Талыш, южные склоны Большого Кавказа от Лагодехи до 

Худата, северная и северо-восточная часть Малого Кавказа и Зангезура, восточная 

Грузия, западный Азербайджан, Дагестан. 

Ареал в Дагестане: Магарамкентский район, Самурский лес. 

2. Род Serrulina Mousson, 1873 

2. Serrulina serrulata serrulata (L. Pfeiffer, 1847) – обитает под гниющей корой и в 

гнилой древесине. 

Ареал на Кавказе: западные и центральные области Северного Кавказа и 

Закавказья, Дагестан. 

Ареал в Дагестане: лесные зоны Дагестана. 

3. Род Armenica O.Boettger, 1877 

3. Armenica zakatalica (Nordsieck, 1977) – обитает на скалах, встречается в долинах 

рек лесной зоны. 

Ареал на Кавказе: Большой Кавказ, Закатальский природный заповедник, хребет 

Рычуг, южный склон около реки Губор-чай; Шемаханская область (Азербайджан), 

долина реки Самур (Дагестан). 

Ареал в Дагестане: долина реки Самур около села Ихрек 
4. Род Elia H. et A.Adams, 1855 

4. ELIA OSSETICA (MOUSSON, 1863) – ОБИТАЕТ ПОД КАМНЯМИ И В СКАЛЬНЫХ 

ОСЫПЯХ НА СУБАЛЬПИЙСКИХ ЛУГАХ, А В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЕЩЕ И В ПОДСТИЛКЕ. 

Ареал на Кавказе: центральные области Северного Кавказа, Грузия (кроме 

западных районов), Северная Армения. 

Ареал в Дагестане: Ботлихский район. 

5. ELIA SOMCHETICA SOMCHETICA (L. PFEIFER, 1846) – ВСТРЕЧАЕТСЯ В ЛЕСНОЙ 

ЗОНЕ В ПОДСТИЛКЕ И НА СТВОЛАХ ДЕРЕВЬЕВ, В БЕЗЛЕСНЫХ БИОТОПАХ В СКАЛЬНЫХ 

ОСЫПЯХ, ЧАЩЕ БЛИЗ ВОДЫ. 

Ареал на Кавказе: лесные и субальпийские зоны Кавказа. 

Ареал в Дагестане: Дахадаевский район. 

6. ELIA TUSCHETIKA LIKHREV ET LEJAVA, 1961 – ОБИТАЕТ В СМЕШАННЫХ ЛЕСАХ, 

НА СКАЛАХ И ПОД КАМНЯМИ. 

Ареал на Кавказе: горная Тушетия (юго-западная часть нагорного Дагестана), 

бассейн Тушетской Алазани. 

Ареал в Дагестане: Цумадинский район. 
5. Род Euxina O.Boettger, 1855 

7. EUXINA STRUMOSA (L. PFEIFER, 1848) – ВСТРЕЧАЕТСЯ НА ИЗВЕСТКОВЫХ 

СКАЛАХ, СРЕДИ КАМНЕЙ И В ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКЕ. 

Ареал на Кавказе: Дагестан 
Ареал в Дагестане: Магарамкентский и Хунзахский районы. 

6. РОД SCROBIFERA O.BOETTGER, 1877 

8. Scrobifera taurica taurica (L. Pfeiffer, 1848) – обитает в лесных биотопах с 

высокой влажностью. 

Ареал на Кавказе: все лесистые районы Кавказа, кроме Аджарии и Талыша, 
Северный Кавказ, Грузия, западный и северный Азербайджан, Дагестан. 

Ареал в Дагестане: Табасаранский район. 

7. Род Mucronaria О. Boettger, 1877 

9. Mucronaria duboisi (Charpentier, 1852) – обитает в лесной зоне, чаще на стволах 

деревьев, реже на сырых скалах, под камнями и в подстилке под гниющей корой. 

Ареал на Кавказе: лесистые области Закавказья (кроме Талыша и Ленкоранской 
низменности), Западный и Северный Азербайджан, Грузия, западные и центральные 
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части Северного Кавказа (Владикавказ, Пятигорск, Железноводск), Самурский лес, 

Дагестан 

Ареал в Дагестане: Магарамкентский район, Самурский лес. 

10. Mucronaria strauchi (О. Boettger, 1878) – встречается в лесном опаде, у стволов 

деревьев. 

Ареал на Кавказе: Восточная Грузия, главным образом около Мцхеты, Тианети, 

Манглиси (окрестности Тбилиси), без Аджарии и Абхазии, Дагестан 

Ареал в Дагестане: лесные зоны Дагестана. 

8. Род Quadriplicata O. Boettger, 1878 

11. Quadriplicata quadriplicata (A. Schmidt, 1868) – обитает во всех горизонтах 

горных лесов и в низовых лесах как на деревьях, так и в подстилке и под камнями. 

Ареал на Кавказе: леса южных участков центрального и восточного Большого 

Кавказа, северных и северо-восточных участков Малого Кавказа; долинные леса 

нижнего Терека; отсутствует в Талыше и Зангезуре; Грузия (без Аджарии и Абхазии), 

западный и северный Азербайджан, Дагестан. 

Ареал в Дагестане: нижнее течение Терека. 
Родовой спектр распределения наземных моллюсков семейства Causiliidae Gray, 

1855 Республики Дагестан позволят нам говорить о том, что ¾ родов включают в свой 

состав по 1 виду, для рода Elia H. et A.Adams, 1855 характерно 3 вида, а для рода 

Mucronaria О. Boettger, 1877  - 2 вида. 
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ARILARIN ÇOXALMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Dos. Şeyxzamanlı Arifə Bahəddin qızı, Qasımova Nərgiz Bəxtiyar qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Xülasə: Məqalədə arıların çoxalma xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Qeyd edilir ki, 

arılar uzun ömürlü deyil. Arı ailəsinin gücü arıların sayı ilə müəyyən edilir. Ana arı cinsiyyətcə tam 

yetişmiş olur. İşçi arıların isə cinsi orqanları reduksiya uğramışdır. 

Məqalədə qeyd edilir ki, ana arı çoxalma zamanı bir neçə erkək cütləşir, bu da arzu olunan 
təmiz cinsin yaranmasında çətinlik törədir. 

Arı ailələrində nəsli davam etdirmək üçün cavan arıların (beçələrin) yetişdirilməsi əsas 

şərtlərdən biridir. Məlum olduğu kimi, arılar digər kənd təsərrüfatı heyvanları qədər orta və ya uzun 

ömrə malik olmurlar. Orta hesabla bal arıları təqribən 15-60 gün yaşaya bilirlər. 

Aparılan təcrübələrin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, bal arıları ancaq yaz-yay fəslində 35- 

40 gün, payızda isə gələn yazadək, yəni 7-8 ay yaşayırlar. 

Arı ailəsinin güclü olması (yəni mütəmadi cavan arıların yetişdiril-məsi) bütün yaz-yay fəslində 

ailənin çoxalması üçün mütəxəssislər tərəfindən bütün zootexniki tədbirlər vaxtında görülməlidir. 

Bunun üçün hər bir mütəxəssis arıların fərdi xüsusiyyət formalarını mükəmməl bilmə-lidirlər. Bu 

haqda aşağıda ətraflı məlumat verilir: 

 

Açar sözlər: ana arı, erkək arı, işçi arı 

Ключевые слова: матка, трутень, рабочая пчела 
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Yaşlı arı formaları. Yaşlı arılar ana, erkək və işçi arılardan ibarətdir. Ailədə hər bir arı 

formasının özünə məxsus xüsusiyyəti vardır. 

Ana arı. Dişi cinsiyyət üzvü tam inkişaf edib erkəklərlə cütləşmə və yumurta qoymaqla nəsil 

artırma qabiliyyətinə malikdir. Lakin, yazda və yayın əvvəllərində arılar beçə verərkən bir ailədə bir 

neçə ana arının olması müşahidə edilir. Ana arılar öz bədən quruluşuna və böyüklüyünə görə başqa 

arılardan kəskin surətdə fərqlənir. Onlar nisbətən 1,5-2,0 dəfə uzun olmaqla 180-250 mq çəkiyə malik 

olurlar. Ana arıların qarın hissəsi daha uzun olub, qanadlardan xaricə çıxır, arxa ayaqları üzərində 

mum aynacığı və səbətcik olmur, xortumu isə işçi arıların xortumuna nisbətən qısa olur. 

Cavan ana arı gözcükdən çıxdıqdan sonra cinsiyyətcə yetişmiş olur və şəraitdən asılı olaraq 8- 

15-ci günlərdə təknədən uçaraq havada erkəklərlə cütləşir. Ana arılar bir neçə erkəklə cütləşir ki, bu da 

onların cinsiyyət aparatında müxtəlif arı cinslərinin spermatozoidlərinin olmasına və arzu olunan 

təmiz cinsin yaranmasına çətinlik törədir. Adətən ana arılar ömründə bir dəfə, lakin bir neçə erkəklə 

cütləşir, yəni zootexniki nöqteyi nəzərdən, arıçılıqda təmiz qanlı və yaxud arzu olunan cinsin 

yaradılması heyvandarlığa nisbətən bir qədər çətindir. 

Ana arılar cütləşdikdən sonra sutka ərzində 800-2500 ədəd yumurta qoya bilirlər ki, bu da hər 

bir ana arının öz çəkisindən təxminən 2 dəfə ağır olur. Ana arıların bu cür yüksək fəaliyyətdə olmasına 

səbəb onların cinsiyyət aparatının spesifik quruluşu və digər tərəfdən isə mütəmadi olaraq dayə arılar 

tərəfindən yuksək keyfiyyətli zülal və zəngin tərkibli bal ilə yemləndirilməsidir. 

Ana arıların daxili orqanlarında ən yaxşı inkişaf edəni cinsiyyət orqanıdır. Dişi cinsiyyət orqanı 

kəskin inkişaf etməklə qarının yuxarı boşluğunu tutur və bir cüt armudvari yumurtalıq əmələ gətirir. 

Hər bir yumurtalıq özlüyündə 150-200 yumurta borusuna malikdir. Yumurta borusunun uzunluğu 4-6 

mm, eni isə 2-4 mm-ə qədər olur. Hər bir yumurta borusu yumurtalığın sərbəst hissəsi olmaqla 

yumurta rüşeymi hazırlayır (sutka ərzində 5-15 ədəd). 

Yumurta borusunun divarı daxili epiteldən, orta birləşdirici və xarici əzələ təbəqəsindən 

ibarətdir. Bu boruların ucları bir cüt yumurta borusu əmələ gətirirlər. Yumurta boruları isə tək yumurta 

borusunda birləşirlər. Tək yumurta borusu isə özlüyündə cinsiyyət yoluna açılır. Cinsiyyət yolunun üst 

tərəfində sperma qəbul etmək və saxlamaq üçün olan kürəvari qəbuledici nazik boru vasitəsilə 

cinsiyyət yoluna birləşir. Sperma qəbuledicinin üstündə isə bir cüt əlavə ilanabənzər vəz yerləşir. 

Spermatozoidlər yumurta yoluna düşərək şişir və buradan isə sperma qəbulediciyə sovrulur və ananın 

həyatı boyu saxlanaraq tədricən yumur-tanın mayalanması üçün istifadə olunur. Adətən ana arının 

yumurtası yumurtalıqdan yumurta borusu ilə cinsiyyət yoluna düşür. Bu zaman sperma qəbuledicidən 

sprematozoid düşməsə yumurta mayalanmır. Beləliklə, ana arı gözcüklərə iki cür, mayalanmış və 

mayalanmamış yumurta qoya bilir. Mayalanmış yumurtadan işçi və ana arılar, mayalanmamış 

yumurtadan isə erkək arılar inkişaf edir. 

Tədqiqatlardan müəyyən olunmuşdur ki, ana arılar yumurta qoyarkən başlarını gözcüklərə 

soxaraq bığcıqları ilə onun boş və təmiz olmasını yoxlayır, sonra isə qarın nahiyəsinin təmiz və boş 

gözcüyə yerləşdirərək şaquli vəziyyətdə yumurtanı onun dibinə yapışdırır. Ana arıların yumurta 

qoyması üçün lazım olan gözcüklər işçi arılar tərəfindən əvvəlcədən hazırlanır. 

İşçi arılar. Dişi arı olub, cinsiyyət apparatı inkişaf etmir və buna görə də erkəklə cütləşmə 

qabiliyyətinə malik deyildirlər. İşçi arılar ailədə şirə çəkmək, çiçək tozu və su toplamaq, şirədən bal 

çəkmək, çiçəkdən çiçək tozu yığmaq, ana və bala arıları yemləmək, təknənin hərarətini və nəmliyini 

nizamlamaq, mumdan pətək hazırlamaq, təknənin keşiyini çək-mək, bitkilərin mayalanmasında və s. 

kimi işlərin yerinə yetirilməsində iştirak edirlər. 

İşçi arılar müxtəlif işləri yerinə yetirdikləri üçün onlar anatomik quruluşlarına görə ana və erkək 

arıdan fərqlənirlər. Belə ki, onların xortumu uzun, qarın yarım həlqələrində mum aynacığı və arxa cüt 

ayaqlarında çiçək tozu yığmaq üçün səbətcik vardır. Onlarda həmçinin bal kisəsinin (ön mədəciyin) 

həcmi də böyükdür. Onların bədən uzunluğu 11-15 mm, çəkisi təxminən 100 mq olmaqla ailədə 

sayları 30-100000-ə qədər ola bilir. Onlar yaz-yay aylarında 5-8 həftə, qışlama dövründə isə 6-8 ay 

yaşaya bilirlər və mürəkkəb instiktə malik olurlar. Onlarda beyin daha yaxşı inkişaf edir. İşçi arıların 

yumurtalığı fəaliyyətsiz olduğu üçün onlarda yumurta boruları da inkişaf etmir. Nadir hallarda ana arı 

yumurta qoyma qabiliyyətini itirdikdə və yaxud öldükdə ailədə artım olmur və işçi arılardan 

bəzilərinin güclü instikti nəticəsində onların yumurtalığında yumurta inkişaf etməyə başlayır. Lakin, 

belə arılar erkəklərlə cütləşmədiyi üçün onların yumurtası mayasız olur və qeyri normal – 

hinondromorf nəsil verir (donqar nəsil də deyilir). 
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Cavan arılar. Bunlar pətəyin gözcüyündən çıxdıqdan 3 gün keçənə qədər hesab olunur və bu 

müddətdə bal və çiçək tozu ilə qidalanırldar ki, bunun da nəticəsində onlarda sürfələri qidalandırmaq 

üçün süd və bundan başqa mum ifraz edən vəzilər güclü inkişaf edir. Cavan arılar həyatlarının 4-6-cı 

gününə qədər yaşlı sürfələri bal və çiçək tozu ilə 6-13-cü günlərdə isə cavan sürfələri südlə 

yemləyirlər.Bu dövrdə onlar həm də ananı, erkəkləri və gözcükdən təzə çıxan cavanları da 

yemləyirlər. Bu dövrdə cavan arılara «dayə» arılar da deyilir. «Dayə» arılar ümumiyyətlə ailədə 

müxtəlif işlərlə məşğul olduqları üçün onları şərti olaraq qruplara bölürlər: 

Cavan arılar həyatlarını 13-18 günlərində artıq dərəcə mum ifraz edərək pətəklərin 

gözcüklərinin tikilməsi ilə məşğul olduqları üçün onlara «İnşaatçı» arılar da deyilir. Südcük,mum ifraz 

etmə qabilliyyətini itirdikdən (18-ci gündən) sonra sahədən şirə, çiçək tozu , su və s. gətirməklə 

məşğul olan arılara «tozlayıcı» arılar deyilir. Əlverişli bal toplama mövsümü zamanı «toplayıcı» 

arıların təxminən 60% şirə, 25% çiçək tozu və 15% isə həm şirə və həm də çiçək tozu toplayırlar. 

Bunlarda öz təknələrini yaxşı tanıma qabiliyyəti olur. 

Toplayıcı arıların bir qismi (əsasən yaşlılar) «kəşfiyyat»la məşğul olduqları üçün onlara 
«kəşfiyyat»çı arılar deyilir. Bu arıların işi əsasən şirə və çiçək tozu ilə zəngin olan sahələri və ailə beçə 

verməyə hazırlaşarkən yeni əlverişli yaşayış sahəsi axtarmaq və öz ailə üzvlərinə həmin yeri nişan 

verməkdən ibarətdir. 

İşçi arıların bir qruppu təknədə keşikçi vəzifəsini ifa etdikləri üçün bunlara «gözətçi» arılar 

deyilir. Onlar təknənin uçuş üçün olan sahəsində dayanaraq yad arıları və s. həşəratları içəri 

buraxmırlar. «Keşikçi» arılar başqa arıları İy və hərəkətlərinə görə müəyyən edirlər. Keşik çəkmə 

onlarda 1-4 gün davam edir. Bunları sonra başqa arılar əvəz edirlər. 

Qeyd olunan işçi arı qruplarından başqa ailədə «qəbuledici» arılar da vardır ki, bunlar da 

sahədən daşınan şirə və çiçək tozunun qəbul edilməsini, yerləşdirilməsini, konservləşdirilməsi və s. 

işləri yerinə yetirirlər. Bundan başqa ailədə işçi arıların bir qismi «sanitar» funksiyasını yerinə 

yetirirlər. «Sanitarlar» əsasən təknənin dibini, gözcükləri zibildən təmizləmək, xəstələrə qulluq etmək 

və cəsədləri təknədən xaricə tullamaqla məşğul olurlar. 

Erkək arılar. Cinsiyyət aparatı tam və normal inkişaf etmiş arı forması olub ancaq ana arılarla 

cütləşmək funksiyasını yerinə yetirirlər. Yalnız hazır bal ilə qidalanır və ailədə heç bir iş görmürlər. 

Erkək arılar öz anatomik və fizioloji quruluşlarına görə ana və işçi arılardan kəskin surətdə 

fərqlənirlər. Onlar bədəncə iri və tüklü olurlar, sancma aparatı və mum aynası yoxdur. Xortumları 

qısa, qanadları iridir. Həyatlarının 8-ci günündən cütləşmə qabiliyyətinə malik olurlar. Onlarda 

cinsiyyət orqanı bir cüt toxumluqdan, bir cüt toxum axarından, bir cüt toxum kisəsindən, bir cüt artım 

vəzilərdən, toxum saxlayan kanal və cütləşmə orqanından (penis) ibarətdir. 

Toxumluq 200-dən çox toxum borusundan ibarətdir. Bu borularda spermatozoidlər əmələ gəlir. 

Cütləşmə orqanı isə genişlənmiş hissədən, kisəvari boru və bir cüt ayaqcığı olan çıxıntıdan ibarətdir. 

Cütləşmə zamanı cinsiyyət çıxıntısı ana arının cinsiyyət yoluna ilişərək qopur və bundan sonra erkək 

arı ölür. 

Ailədə erkək arının miqdarı 100-2000 qədər ola bilir. Ailənin qışlama dövrü yaxınlaşdıqda 

erkək arıları təknədən qovurlar. Əgər ailədə ana arı hələ cütləşməyibsə və yaxud tamamilə yoxdursa 

bu zaman erkək arılar ailədən qovulmurlar. Belə ailəyə yeni anna verildikdən sonra erkəklər yenə də 

təknədən qovulur. 

Arıların nəsil artımı. Yazın əvvəlindən başlayaraq yayın sonunadək davam edir. Artım prosesi 

yumurta, sürfə, pup və baramadan ibarətdir. Mayalanmış və mayalanmamış yumurtalar bu mərhələləri 

keçdikdən sonra müxtəlif arı fərdləri əmələ gəlir. Yumurta və sürfə qoyulan gözcüklər isə nazik mum 

təbəqəsi ilə örtülü olduğu üçün ona qapalı artım deyilir. 

Yumurta. Təzə qoyularkən ağ rəngdə olub gözcüyün dibinə şaquli vəziyyətdə yapışdırılır və 

1,3-1,6 mm uzunluqda ola bilir. Arının yumurtası oval, nisbətən uzun olmaqla 0,5 mq çəkiyədək ola 

bilir. Adətən pətəyin gözcüklərində yumurta dövrü 3 gün çəkir. Yumurtalar gözcükdə 1-ci gün şaquli, 

2-ci gün 45-50
o
 əyilmiş və 3-cü gün isə tamamilə gözcüyün dibinə yıxılmış vəziyyət alır. Arı 

yumurtası iki nazik pərdədən – daxili və xarici xoriondrdan ibarətdir. Nəsil vermə prosesi zamanı dayə 

arılar 3 günlük yumurta olan gözcüklərə süd ifraz edirlər və bunun da nəticəsində yumurtanın pərdəsi 

yumşalır və sürfə çıxmağa başlayır. Sürfələr həm də gözcükdə olan südlə qidalanırlar. 

Arı süfrəsi ağ rəngli olub qurdu xatırladır və ayaq, qanad, göz və s. ətraflara malik olmur. 

Lakin, onun daxili orqanları yaxşı inkişaf etmiş olur. Sürfənin inkişaf dövrü 6 gün davam edir. Birinci 

üç günü sürfələr anna südü ilə, 4-6 günlərdə isə bal, şirə və çiçək tozu ilə qidalandırılır. Arı südündə 
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yağ, şəkər, zülal, mineral duzlar, vitaminlər və s. fermentlər olduğuna görə sürfələr tez inkişaf edir və 

demək olar ki, birinci üç günlükdə onların çəkisi təxminən 200 mq çatır. Sonra isə bütün inkişaf 

dövründə onların çəkisi azalır ki, bu da onların arı südü almaması ilə izah olunur. Sürfə inkişaf 

dövrünün 6-cı günündə 140-150 mq çəkiyə malik olur. Ümumiyyətlə arıların (əsasən ana və 

işçiarıların) sürfəsi 6 gün açıq gözcükdə, 2 gün isə qapalı gözcükdə inkişaf edir. 

Qapalı gözcükdə arı sürfəsi barama şəkli alır. Barama inkişafı 24 saata qədər davam edir və bu 

müddətdə 4 dəfə öz qabığını dəyişir. Barama axırıncı dəfə öz qabığını dəyişdikdən sonra pup şəklinə 

keçir. 

Pup. Sürfənin qurdvari şəkildən pup şəklinə keçməsi metamarfoz adlanır. Pup əvvəlcə ağ 

rəngdə olub anatomik quruluşuna görə yaşlı arını xatırladır, lakin qanadları olmur. Bu proses sürfə 

axırıncı 2 gün qapalı gözcükdə qalan vaxt əmələ gəlir və bu dövrdə onların qanad, ayaq, ağız və 

sancma aparatı inkişaf edir, baş, döş, qarın hissəsi bir-birindən daha aydın şəkildə ayrılır. 

Ümumiyyətlə arıların pup dövrü, yəni yumurtadan işçi arının inkişaf dövrü 21 gündür. Ondan 9 günü 

artım, 12 günü isə pup dövrüdür. Erkək arı 24, anna arı isə 16-17 gündə inkişaf edir. 

Artım inkişafı zamanı ana, erkək və işçi arılar olan gözcüklər bir-birindən nəzərə çarpacaq 

dərəcədə fərqlənirlər. Anna arı sürfəsi olan gözcüklər pətəyin aşağı hissəsində olub məmə kimi 

sallanır, erkək olan gözcüklər nisbətən qabarıq, işçi arılar olan gözcüklər isə hamar və sayca pətəkdə 

çox olur. 
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Резюме 

В статье говорится об особенностях размножения пчел. Отмечается, что пчелы не долго 

живут. В статье также говорится о том, что матка пчел имеет полностью развитую половую 

систему, а рабочие пчелы-это самки с неразвитой половой системой. В период размножения 

матка скрещивается с несколькими трутнями, поэтому получить желанную породу пчел 

предоставляет большие трудности. 
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Aннотация. В настоящее время города - сложные территориальные 

геосистемы, являющиеся разновидностью культурно-техногенных ландшафтов. Для 

них характерно наличие функциональных зон, формирующих специфическую среду 

жизни человека со сложной вертикальной и горизонтальной структурой. При этом 

значительное антропогенное воздействие в городах приводит к значительной 

техногенной геохимической трансформации качества среды жизни. Так как 

важнейшие средообразующие и средозащитные функции выполняются почвой и 

растительностью, то изучение вертикального перераспределения концентрации 

элементов в пространстве элементарных эколого-геохимических систем позволяет 

судить об интенсивности процессов техногенеза в городских территориях. Целью 

исследования является выявление особенностей вертикального перераспределения 

концентрации элементов между почвенными и растительными компонентами в 

элементарных эколого-геохимических системах города Тбилиси. Радиальная 

структура элементарных эколого-геохимических систем характеризуется рядом 

геохимических коэффициентов, используемых при рассмотрении вертикально 

взаимодействующих подсистем: горной породы, почвы, растений и др. В настоящей 

работе для анализа интенсивности вертикального перераспределения элементов в 

пространстве фаций общепринятые геохимические коэффициенты (радиальной 

дифференциации R, биологического поглощения Кб) используются под общим 

названием «коэффициент вертикальной миграции» (Вм). Для каждого фитояруса 

фаций коэффициент вертикальной миграции определяет интенсивность накопления и 

рассеивания элементов по отношению к среднему содержанию в почвах. Для 

почвенного яруса коэффициент вертикальной миграции определяет интенсивность 

накопления и рассеивания элементов по отношению к кларку горных пород. 

Ключевые слова: Геосистемы, культурные и техногенные ландшафты, 
экологические и геохимические системы, Почва, мох, тяжелые металлы. 

Key words: Geosystems, cultural and technogenic landscapes, ecological and 
geochemical systems, Soil, moss, heavy metals. 

Распределение элементов по ярусам элементарных эколого-геохимических систем 

промышленной    зоны     города     происходит     по почвенно-моховому     типу. 

Свинец характеризуется значительными концентрациями в верхнем почвенном 

горизонте и мхах (114 и 65,8 мг/кг соответственно) и более низкими значениями в 

древесном ярусе (45,2 мг/кг). Коэффициент вертикальной миграции максимальный для 

почвенного яруса Вм=7,1. Минимальное поглощение элемента происходит древесной и 

травянистой растительностью Вм=3,4-3,5. Выраженное накопление кадмия 

наблюдается в почве промышленных районов - до 16 мг/кг. Минимальное содержание 

элемента характерно для древесного яруса - 1,9 мг/кг. Небольшая интенсивность 

накопления кадмия отмечена для почвенного (Вм=53) и травяного (Вм=15,6) ярусов. 

Повышенные концентрации меди приурочены к почвенным горизонтам - 114 мг/кг, по 

mailto:nanaka.berdzenishvili@yahoo.com
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остальным ярусам распределение относительно равномерное (74-76 мг/кг). Медь более 

интенсивно накапливается моховым ярусом (Вм=5,1). Для травяного и древесного 

ярусов интенсивность концентрирования элемента относительно породы одинакова 

(Вм 4,6-4,8). Коэффициент вертикальной миграции максимальный для мхов и 

древесной растительности. Распределение цинка также отличается накоплением в 

пределах почвенных горизонтов и мохового ярусов. Коэффициент вертикальной 

миграции цинка максимальный для почвенного яруса (Вм=2,3). Коэффициенты для 

остальных ярусов находятся в пределах 1,15-1,46. Для разных ярусов вертикального 

пространства элементарных биоэкосистем промышленной зоны можно говорить о 

своеобразном характере накопления и рассеивания изучаемых элементов относительно 

почвообразующей породы. Почвенный ярус является зоной вовлечения (в порядке 

убывания) кадмия, свинца, меди, цинка. В травяном, моховом и древесном ярусах ряд 

убывания интенсивности поглощения идентичен: кадмий→медь→свинец→цинк. 

Интенсивнее других элементов в миграционный оборот вовлекается кадмий. В 

вертикальном профиле элементарных эколого-геохимических систем лесопарковой 

зоны города более распространенным является распределение элементов по мохово- 

почвенным ярусам, характерное для свинца и кадмия. Накопление свинца 

характеризуется его локализацией в пределах мохового (60,3 мг/кг) и почвенного (51,1 

мг/кг) ярусов. Коэффициент вертикальной миграции максимальный для почв [3,2], для 

представителей травяного и древесного ярусов показатели таких коэффициентов 

сопоставимы - 0,4 и 0,6. Для кадмия характерна достаточно значительная концентрация 

в моховом ярусе и почвах лесопарковой зоны (3,3 и 2,9 мг/кг соответственно). 

Наименьшее содержание присуще древесному и травяному ярусам, которые c 

одинаковой     интенсивностью     поглощают     элемент     из     почвы      (Вм=0,48- 

0,5). Коэффициенты вертикальной миграции максимальны для почвенного яруса: 

Вм=9,6. 

Для меди наибольшие концентрации определены в древесной 

растительности (44,3 мг/кг), для травяного яруса отмечена наименьшая концентрация - 

19,7 мг/кг. Коэффициент вертикальной миграции максимальный для почвенных 

горизонтов [1,4], незначительный для травянистой растительности и мхов - 0,46-0,63 

соответственно. Вертикальная ярусность перераспределения концентрации меди 

происходит по древесно-почвенному типу. Максимальные концентрации цинка 

характерны для мхов. Травы накапливают меньше всего - 15,1 мг/кг. Коэффициенты 

вертикальной миграции самые значительные в ярусе мхов - 1,34. По вертикальному 

перераспределению элемента в пространстве элементарных эколого-геохимических 

систем лесопарковой зоны цинк относится к мохово-древесному типу. В целом, в 

почвенном ярусе биоэкосистем лесопарковой зоны элементы образуют следующий ряд 

по убыванию интенсивности вертикальной миграции: кадмий→свинец→медь→цинк; 

в травяном: кадмий→медь→цинк→свинец; в древесном: 

цинк→медь→свинец→кадмий. 

Вертикальная дифференциация содержания элементов в элементарных эколого- 

геохимических системах селитебной многоэтажной зоны характеризуется почвенно- 

моховым типом для большинства элементов. Свинец значительно концентрируется в 

почвенном ярусе (49 мг/кг), для остальных ярусов концентрации элемента примерно 

одинаковые (14,6-16,5 мг/кг). Коэффициент вертикальной миграции свинца имеет 

наибольшее значение в почве. Значительные концентрации кадмия сосредоточены 

также в почвенном горизонте - 4,1 мг/кг, травяной и древесный ярусы концентрируют 

его приблизительно в равной степени (0,4-0,7 мг/кг). Наибольшие концентрации цинка 

характерны для почв и мхов (46-39 мг/кг соответственно). Наименьшее содержание 

элемента в пределах древесного яруса. Коэффициент вертикальной миграции цинка 
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максимальный в почвенном ярусе (Вм=1,3), минимальный в древесном (Вм=0,4). 

Перераспределение меди характеризуется наибольшим содержанием в почвенных 

горизонтах (43 мг/кг) и древесной растительности (25,7 мг/кг), поэтому вертикальная 

дифференциация меди происходит по почвенно-древесному типу. Травы и мхи 

накапливают элемент на одинаковом уровне (24,1-25,7 мг/кг). 

В элементарных эколого-геохимических системах селитебной коттеджной зоны 

вертикальная дифференциация содержания элементов аналогична распределению в 

селитебной многоэтажной зоне с преобладанием почвенно-мохового типа. Накопление 

свинца характерно для почвенного яруса (49 мг/кг), для трав и древесной 

растительности - до 22,5 и 19,0 мг/кг соответственно. Относительно породы идет 

накопление элемента в почвенных горизонтах (Вм=3,0). Миграционная активность 

свинца в фитоярусах невысокая, коэффициент вертикальной миграции не превышает 1. 

Минимальный коэффициент вертикальной миграции зафиксирован для яруса 

древесной растительности (0,38). Зона концентрации кадмия также наблюдается в 

почвенном ярусе (3,7 мг/кг). Меньше всего кадмия содержит травянистая и древесная 

растительность (0,6 мг/кг). Максимальная интенсивность вертикальной миграции 

кадмия характерна для почв, в которых превышение содержания относительно породы 

составило 12,3 раз. 

Для меди и цинка максимальные уровни концентрации также приурочены к 

почвенным горизонтам (52,1 и 53 мг/кг соответственно). Содержание меди в 

древесном ярусе более высокое (34,5 мг/кг), чем в травяном (22 мг/кг). Максимальные 

значения коэффициента вертикальной миграции меди характерны для почв (Вм=1,7). 

Наименьшие значения коэффициента определены для укоса трав (0,42). Концентрация 

цинка наиболее значительная в почве и мхах - 53 и 36,5 мг/кг соответственно. 

Древесная растительность поглощает его слабо, коэффициент миграции для древесной 

растительности и трав одинаково низкий - 0,29-0,41. Вертикальная ярусность 

перераспределения содержания меди происходит по почвенно-древесному типу, цинка 

- по почвенно-моховому. 

Дифференциация концентрации элементов в эколого-геохимических системах 

селитебной коттеджной зоны отличается концентрированием в почвенных горизонтах 

кадмия, в моховом ярусе более интенсивно поглощаются цинк и медь, в травяном на 

одном уровне идет биологический захват свинца, меди и цинка, в древесном 

интенсивнее других элементов поглощается медь. 

В Тбилисской зоне наибольшие концентрации свинца обнаружены во мхах (29,3 

мг/кг), также относительное накопление его идет в почвенных горизонтах (17,3 мг/кг). 

В древесной и травянистой растительности концентрации элемента близки (11,0-12,3 

мг/кг). Коэффициент вертикальной миграции превышает 1,0 для мохового и 

почвенного ярусов. Вертикальная дифференциация свинца в дачной зоне происходит 

по мохово-почвенному типу. Кадмий значительно накапливается в почвах (16,9 мг/кг) 

и древесном ярусе (13,9мг/кг) дачной зоны, минимальное накопление происходит в 

укосе трав (3,9 мг/кг). Коэффициент вертикальной миграции наибольший для почвы 

(Вм=1,8). Травы, древесная растительность и мхи захватывают кадмий слабо (Вм=0,37- 

0,55). Вертикальное перераспределение кадмия в дачной зоне происходит по почвенно- 

древесному типу. Наибольшие концентрации меди приурочены к почвенному и 

древесному ярусам, т.е. медь в эколого-геохимических системах дачной зоны 

перераспределяется по почвенно-древесному типу. Вертикальная миграция меди 

характеризуется слабым поглощением элемента всеми фитоярусами (Вм=0,47-0,79). 

Распределение цинка, так же, как и распределение меди, идет с большим накоплением 

в почвенных горизонтах и древесной растительности. Коэффициент вертикальной 

миграции элемента наибольший в древесном и моховом ярусах (0,82-0,78). 
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Вертикальная дифференциация содержаний цинка относится также к почвенно- 

древесному типу. 

Проведенный анализ расположения наиболее высоких концентраций химических 

элементов по вертикальным ярусам элементарных эколого-геохимических систем 

города Тбилиси дал возможность выделить наиболее встречающиеся типы 

распределения концентрации элементов в системе «почва-растения»: почвенно- 

моховой, мохово-почвенный и почвенно-древесный. Самым представленным является 

почвенно-моховой тип, характеризующийся сильным накоплением микроэлемента в 

почве и моховом покрове. Для почвенно-древесного типа вертикального распределения 

концентрации тяжелых металлов отличительным признаком являются наиболее 

высокие концентрации в почвенных горизонтах и деревьях. Достаточно редко 

наблюдается почвенно-травяной тип с самым большим содержанием элемента в почве 

и газонных травах. Только для распределения цинка характерен мохово-древесный тип 

вертикальной дифференциации содержания элемента. Для меди в элементарных 

эколого-геохимических системах селитебной, лесопарковой и дачной зон города 

характерен почвенно-древесный тип вертикальной дифференциации содержания 

элемента. В промышленной зоне тип вертикальной дифференциации содержания меди 

- почвенно-моховой. По этому же типу в селитебных и промышленной зонах идет 

распределение свинца и цинка. При этом для элементарных эколого-геохимических 

систем с меньшей антропогенной нагрузкой (дачной и лесопарковой) характерна 

широкая дифференциация в распределении концентрации элементов: почвенно- 

древесный и мохово-почвенный типы для свинца, мохово-древесный для цинка. 

Особенностью биогеохимической специфики элементарных эколого-геохимических 

систем на территории столицы Грузии является определенный тип перераспределения 

концентрации химических элементов. При этом более сильное антропогенное 

воздействие в промышленных районах городской территории нивелирует различия в 

распределении концентрации элементов в системе «почва-растения». 
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VERTICAL ZONING OF URBAN AREAS AND ECOLOGICAL PROBLEM 

Summary 

Currently, the city - territorial complex ecosystems, is a kind of cultural and man-made 

landscapes. They are characterized by the presence of functional areas that form the specific 

environment of human life with a complex vertical and horizontal structures. At the same 

time a significant anthropogenic impact in cities leads to significant anthropogenic 

geochemical transformation of the quality of life environment. Since the most important 

habitat-forming and environment protection functions are performed by the soil and 

vegetation, the study of the vertical redistribution of element concentrations in the space of 

elementary ecogeochemical systems gives an indication of the intensity of technogenic 

processes in urban areas. The aim of this study is to determine the characteristics of the 
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vertical redistribution element concentrations between soil and vegetation components in 

elementary ecogeochemical Tbilisi systems. The above analysis of the location of the highest 

concentration of chemical elements in vertical tiers elementary ecogeochemical Tbilisi 

systems made it possible to highlight the most occurring types of distributions of the 

concentrations of elements in the "soil-plant" system: soil and moss, moss-soil and soil and 

wood. The most represented is the type of soil and moss, characterized by a strong 

accumulation of trace elements in the soil and moss cover. For soil-wood type of vertical 

distribution of heavy metal concentrations are the hallmark of the highest concentrations in 

the soil horizons and trees. Enough rare in the soil and herb type with the highest content of 

the element in the soil and turf grasses. Only the distribution of zinc typical moss-wood type 

of vertical differentiation element content. For copper in elementary ecogeochemical 

residential systems, the forest and the villa zones of the city is characterized by soil and wood 

type of vertical differentiation element content. In the industrial zone of the type of vertical 

differentiation of copper - soil and moss. 
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Aннотация. Водные ресурсы являются одним из важнейших природных 

ресурсов Грузии. Есть 26060 рек общей протяженностью 58987 км. Основу 

гидрографической сети составляют реки длиной менее 25 км и общей 

протяженностью 50480 км. территория Грузии делится на два основных регионах: 

бассейне Черного моря и Каспийского морей бассейна. Суммарный объем 

естественного речного стока с территории Грузии 56.4km3 и на территории (от 

Армения и Турция) - 8,74 км3. Таким образом, суммарные запасы воды составляют 

65,4 км3. Река Риони основная артерия имеретинской воды. Его левым притоком 

является самая большая река имеретинской возвышенности – Квирила, с которой 

соединяется Дзирула с Чхеримелой, а с правой стороны с Риони соединяет свои воды 

Цхенисцкали. Вода Риони используется производством, комунальном хозяйством и 

населением. На обоих сторонах Риони расположены крупные промышленные объекты, 

которые ухудшают качество воды. Проблема защиты водных ресурсов Имеретии и 

рациональное её использование, с одной стороны была создана ростом потребности 

на воду промышленностью, и с другой стороны загрязнением водохранилищ. 

Загрязнение воды в Риони начинается с истоков. Из традиционных загрязняющих 

объектов нужно отметить Кваисское, Тутийское предприятия, множество Онских и 

Амбролаурских предприятий, которые вливают на неочищенную воду в Риони. А 

больше всего река загрязняется на территории Кутаиси. 

Ключевые слова: климат, энергия, имерети, Водные ресурсы, Риони, Алазани. 

Keywords: climate, energy, Imereti, Water, Rioni, Alazani. 

Introduction. Georgia is a country in the Caucasus region of Eurasia. Located at the 

crossroads of Western Asia and Eastern Europe, it is bounded to the west by the Black Sea, to 

the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia, and to the southeast by Azerbaijan. 

The capital and largest city is Tbilisi. Georgia covers a territory of 69,700 square kilometres, 

mailto:nanaka.berdzenishvili@yahoo.com
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and its 2016 population is about 3.75 million. Georgia is a unitary, semi-presidential republic, 

with the government elected through a representative democracy. 

Georgia is situated in the South Caucasus, between latitudes 41° and 44° N, and 

longitudes 40° and 47° E, with an area of 67,900 km2 (26,216 sq mi). It is a very 

mountainous country. The Likhi Range divides the country into eastern and western halves. 

Historically, the western portion of Georgia was known as Colchis while the eastern plateau 

was called Iberia. Because of a complex geographic setting, mountains also isolate the 

northern region of Svaneti from the rest of Georgia. The Greater Caucasus Mountain Range 

forms the northern border of Georgia.The southern portion of the country is bounded by the 

Lesser Caucasus Mountains.The Greater Caucasus Mountain Range is much higher in 

elevation than the Lesser Caucasus Mountains, with the highest peaks rising more than 5,000 

meters (16,404 ft) above sea level. 

Water resources are one of the most important natural resources of Georgia. There are 

26060 rivers with total length 58987 km. A base of hydrographic network are small rivers 

with length less than 25km and total length 50480 km. 

Discussion. Georgia's territory is divided in two main regions: Black sea basin and 

Caspian Sea basin. Total natural river runoff from the territory of Georgia is 56.4km3 and to 

the territory (from Armenia and Turkey) - 8.74 km3. Thus, total water supplies amount for 

65.4 km3. 
The biggest river in Georgia is Rioni which annual runoff is 12.6 km3 . There are large 

rivers in Western Georgia like Inguri (5.9 km3), Chorohi (8.9 km3), Kodori (4.1 km3), Supsa 

(1.4 km3), Bzib (3.0 km3) and others. In Eastern Georgia there are Kura (7.2 km3), 

Alazani(3.1 km3), Aragvi (1.4 km3), Big Liahvi (1.4 km3), Khrami (1.0 km3), lori (0.8 km3) 

and others. 

There are 850 lakes in Georgia which total area is 170 km2. There are 734 glaciers with 

total area 513 km2 on the Main Caucasus Ridge. More than 250 th.ha are covered by swamps 

including 220 th.ha in Western Georgia and 31 th.ha in its Eastern part. 

There are 43 water reservoirs including 34 for irrigation and 9 for power generation. 

Total useful capacity of all water reservoirs amounts for 2222.6 mln.m3. Water supplies in 

glaciers, water reservoirs and swamps are 35km3, thus total fresh water resources amount for 

100km3. Natural ground water resources amount for 18 km3, including 67% in Western 

Georgia and 33% in its Eastern part(4). Hydropower resources constitute 91.1% from total 

energy resources and other resources (wood, oil, gas, coal) constitute only 8.3%. Theoretical 

energy of surface runoff is 228.5 bln.kWt.h and its capacity is 26.1 mln.kWt.h. There is 3.27 

bln.kWt.h/km2 including 5.06 bln.kWt.h/km2 in Western Georgia and 1.73 bln.kWt.h/km2 in 

its Eastern part. 

Major issues are surface water pollution by wastes and irrational water use. Water 

pollution is connected with human activity. It comes from point and non-point sources. 

Point sources: 

1. Municipal wastes from cities and settlements. 

2. industrial wastes. 

3. Wastes from hospitals, recreation and other health centers. 

Non-point sources: 

1. Surface wastes from agricultural fields. 

2. Storm runoff from cities and landfills. 

1. Municipal wastes from cities and settlements pollute water with organic matters, 

nitrogenand phosphorus compounds. Most polluted rivers are Kura, Vere, Alazani, Algeti, 

Suramula (Caspian Sea basin) and Rioni (Black sea basin). 

There are centralized sanitation systems in 45 cities including 33 with treatment 

facilities. 
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Latter were built in 1972-1986 and mostly are out of operation, the rest work 

unsatisfactorily. 

Biological treatment is practically absent. 

2. Industrial wastes bring oil products, phenols, heavy metals, etc. 

Most polluted rivers in the Kura basin are: 

- Kura within Tbilisi and Rustavi (oil products, phenols, heavy metals); 
- Mashavera (zinc and copper ions). 

In the Black sea basin: 

- Kvirila (oil products and manganese ions); 

- Rioni and its tributary Ogaskura (oil products, zinc and copper ions); 

- Tkibuli (mechanical pollution from coal mining industry); 

- Kubiszkali (oil products); 

- Luhumi (arsenic ion). 

Since 1992 due to economic crisis industrial production fall down to 15-20% of 

designed one and consumed water reduced from 1542 mln.m3 (1985) to 229 mln.m3 (1996). 

Presently, some large plants start to operate and have some perspectives for 

development.Food industries are concluded in centralized sanitation network and pollution 

depends on efficiency of municipal services(2). 

3. Presently, serious problem is water treatment from hospitals, recreation and other 

health centers. There are infectious hospitals in all cities and infectious divisions in rayon 

hospitals and all these hospitals have not treatment facilities. Six tuberculosis hospitals in 

Abastumani are particularly dangerous because have not treatmant plants and wastes are 

released directly to Ozhe and then Kura river. Two tuberculosis hospitals in Borzhomi have 

biological treatment facilities which are out of operation now and wastes are released to 

Gudzharula and then Kura river. In Tbilisi infectious center has not treatment facilities. 

4. Agricultural wastes bring mineral fertilizers and pesticides. Major water consumer is 

irrigated farming. According to data of 1987, there were 469.2 th.ha of irrigated lands 

including 409.2 th.ha in Eastern Georgia (Kura basin) and 60 th.ha in its Western part (Black 

sea basin). 

In 90-ies due to political and economic crisis in the country reclamation systems almost 

fully came out of operation, pumping stations hydrostructures were destroyed(2). Funds 

allocated for O&M are unsatisfactory for repair and rehabilitation that caused irrigated area 

reduction. In 1997 under WB support project for irrigation and reclamation systems 

rehabilitation has been prepared. Its implementation start is planned since April 2002. About 

$100mln. allocated for this purpose. The project will be implemented during 12 years in three 

stages. Potential pollutants are cattle breeding and poultry farms, most part of which is not 

functioning now. But after their rehabilitation treatment facilities will be needed to install. 

5. Storm runoff from cities and landfills also pollute surface waters. Landfills have not 

treatment facilities and observation wells. They are mostly located on river banks. Landfills in 

all cities are "burning points" and do not meet water protection requirements. In 1996 WB 

experts studied landfills in Tbilisi and prepared recommendations on special polygon for 

garbage and special plant for its processing. 

In accordance with Georgian legislation, water resources are property of state, which 

gives licenses for water use. Major consumers are power engineering and irrigated 

agriculture. As it was mentioned before, Georgia is rich in hydropower resources. There are 

about 100 large and small hydropower stations with designed capacity lObln.kwt.h or 20% of 

economic potential. Presently, for different reasons, total capacity is 4.5bln.kwt.h. In Soviet 

time Georgia was included in common energy system that allowed to provide all economic 

branches with electricity. At the moment, when Georgia is implementing reforms in its 

economy, hydropower development became very important. Small hydropower plants 
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construction is recognized as priority but it is postponed due to lack of funding. Hydropower 

plants constructed in Soviet time are ageing and need rehabilitation but donors refuse to 

finance this endeavor. 

Climatic conditions variability dictates necessity of land reclamation. In Western 

Georgia with humid climate and intensive precipitation drainage is expedient. In Eastern 

Georgia with arid climate irrigation is needed. By 1987 there were 469.2th.ha of irrigated 

lands (including 140.6 th.ha with water lift) and 162.3 th.ha of drained lands (including 31.1 

th.ha with mechanical drainage) under Water Department administration. Presently, due to 

lack of financing for O&M irrigated and drained are is reducing. About 89%   of irrigated 

lands are irrigated with water lift using pumping stations, which technical state is 

unsatisfactory. 

In 2001 187.2 th.ha were irrigated including 850 th.ha with water lift(3). Water 

diversion was 996172 th.m3 from which 449248 th.m3 were supplied to the fields. Irrigation 

systems efficiency is 0.46. Only 40 th.ha drained lands were used. Main sources of water are 

Kura, Alazni, lori, Aragvi, Didi, Patara Liahvi, Ksani, Algeti rivers of Eastern Georgia. There 

are 34 irrigation water reservoirs, which are also sources for irrigation. Major reservoirs are 

Sion (325 mln.m3, useful volume is 315 mln.m3 ), Tbilisi (308.0 mln.m3, useful volume is 

155 mln.m3), Algeti (65 mln.m3 , useful volume is 60mln.m3), Zonkar (40.3mln.m3, useful 

volume is 39.0 mln.m3), Jandar (54.28 mln.m3, useful volume is 25.03 mln.m3), etc. Total 

useful volume of all irrigation water reservoirs amounts for 826 mln.m3, but many reservoirs 

are filled with pumping stations, which are out of operation because lack of electricity. It 

worth to note, that Jandar reservoir takes water from Kura river through Gardaban main canal. 

From this reservoir 8.4 th.ha are irrigated in Azerbaijan through Akstafi reservoir. According 

to agreement between Georgia and Azerbaijan water should be taken annually in amount of 

100 mln.m3 (including 30mln.m3 for irrigation in Gardaban rayion of Georgia), 50mln.m3 

are taken Akstafi rayon and 20mln.m3 remain in Jandar reservoir for ecological equilibrium 

support. 

Water quality assessment: The following categories of surface water bodies are 

established based on water use purposes: 

- first category - water bodies used for drinking purposes; 

- second category - water bodies used for recreation; 

- third category - water bodies used for fish breeding. 

For each category five classes of quality are established: 

First class - very good quality (blue color of water). Pure oligotrophic water in natural 

conditions; insignificant anthropogenic pollution is allowed. Water is characterized by stable 

high concentration of oxygen close to full saturation. Low concentration of bioorganic 

elements and bacteria facilitates salmon breeding. Protective water potential is very high. 

Second class - quality is good (green color). Insignificantly polluted mezotrophic water. 

Certain amount of organic matters from wastes after treatment. Water bodies are well 

saturated with oxygen all round year. Protective potential is well maintained. Inflows do not 

contain harmful matters. 

Third class - water quality is satisfactory (yellow color). Temperate eutrophic water 

containing insignificant amount of organic matters and bioorganic elements. Sometimes lack 

of oxygen is possible. Protective potential is weak. Pollution with harmful matters and 

microbes. Harmful matters concentration varies from natural to toxic level. 

Fourth class - water quality is unsatisfactory (orange color). Eutrophic water 

significantly polluted. Contains organic, bioorganic and harmful matters. Sometimes lack of 

oxygen is possible. Organic matters destruction and settling facilitate anaerobic processes and 

cause fish perishing. Pollution exceeds protective potential. Microbes do not allow use water 
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body for recreation. Harmful matters negatively impact fauna and flora. For fauna and flora 

harmful matters concentration varies from permanent to highly toxic level. 

Fifth class - water quality is bad (red color). Very highly polluted hypertrophic water. 

Main problem is connected with oxygen regime, when lack of oxygen causes anaerobic 

processes. Reducents exceed producents. Water has not protective potential. Harmful matters 

concentration exceeds high toxicity level for fauna and flora. 

The Alazani is the longest river in Georgia. The Alazani is a river that flows through 

the Caucasus. It is the main tributary of the Kura in eastern Georgia, and flows for 351 

kilometres (218 mi). Part of its path forms the border between Georgia and Azerbaijan, before 

it meets the Kura at the Mingəçevir Reservoir. 

The Alazani originates in the Greater Caucasus, south of the main ridge, in the 

northwestern part of the Akhmeta District. It flows initially to the south towards the town 

Akhmeta, then through the fruitful Alazani Valley of Kakheti towards the southeast. The 

Alazani is the center of the Georgian wine industry. For centuries, it was a main gateway for 

Persian invaders. 

The Alazani dries up during the winter, but in the late spring, snow melt from the 

mountains swells the river enormously; this regularly causes flooding. The river is mainly 

used for irrigation and for drinking water(2). In the 1990s, Chinese investors built many small 

hydroelectric power plants, which use the Alazani's strong current. The river is also popular 

with tourists for rafting trips. 

A light pollution of the river with biological substances comes from untreated sewage 

from the cities and other communities, as well as from the agricultural areas. In the districts of 

Kvareli and Lagodekhi, water quality is said to be quite bad. 

The Rioni or Rion River is the main river of western Georgia (1). It originates in the 

Caucasus Mountains, in the region of Racha and flows west to the Black Sea, entering it north 

of the city of Poti (near ancient Phasis). The city of Kutaisi, once the ancient city of Colchis, 

lies on its banks. It drains the western Transcaucasus into the Black Sea while its sister, the 

Kura River, drains the eastern Transcaucasus into the Caspian Sea. Rioni is the most abundant 

river. Water pollution in the Rioni begins with the origins. From traditional polluting 

facilities should be noted Kvaisskoe, Tutiyskoe businesses, a lot of Oni and Ambrolauri 

businesses that poured on the raw water in the Rioni. And the most polluted river in the 

territory of Kutaisi(1). Data are presented in Table polluting ingredients. 

 

 
Analysis of river Rioni master data 
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Physical and 

chemical 

indicators of 

water 

Rioni 

River until 

thentrance 

of Kutaisi 

Rioni River 

in the 

middle of 

the city 

Rioni River 

after leaving 

the city 

The total Water 

vapidity 

2.2 21.3 3.1 

Transparency 

(cm) 

2 1 3 

Reaction (РН) 8.1 8 8.45 

particles 282 187 134 

Solids 145 115 145 

Permanganate 

oxidation 

4.13 1.04 3.4 

Oxygen in the 

water 

10.3 9.38 9.5 

ammonium 

Nitrogen 

1.17 1.09 0.35 

Petroleum 

products 

0 5 3.14 

chlorides Not 

detected 

Not 

detected 

0.35 

Chromium Not 

detected 

Not 

detected 

 

Manganum Not 

detected 

Not 

detected 

 

Iron 0.5 0.4 0.5 

The total number 

of bacteria 

3000 11000 2350 

Koli-index 18000 23000 23000 

Koli-titer 0.06 0.04 0.04 

 

 

Conclusions: Assessment of impact on health: Safe drinking water supply is major issue 

for Georgia. Tapped water is in 85 cities (156   intakes based mainly on ground water with 

total capacity 3.1mln.m3/day); 45 cities have sanitation facilities including 33 with treatment 
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system with total capacity 1.6 mln.m3/day (including regional treatment facilities in 

Gardabani with capacity 1.0 mln.m3/day). Water supply pipelines length is 9500 km and 

collectors for water disposal length is 4000 km(8). Presently, due to difficult economic 

situation, critical situation takes place in most water supply systems. Most intakes' sanitary 

state is unsatisfactory: 60% of water pipes and 50% collectors are fully depreciated. Water 

quality control is weak and water quality sometimes does not meet standards. More 

dangerous situation occurs in sanitation and treatment of industrial and municipal wastes in 

cities and settlements. Treatment facilities mostly are out of operation and destroyed. Because 

of that, wastes are released to surface water bodies. This is one of the reasons for infectious 

illnesses growth, carcinogenic and mutant factors. Impossibility for supply-sanitation 

facilities O&M is explained by the fact, that almost all water consumers can't pay(5). Most 

part of population and state enterprises can't pay for water supply and disposal and this create 

financial difficulties for facilities. This crisis situation is aggravated by uncertainty in 

management sharing between center and local authorities. Many settlements are provided 

with water from sources under administration of different bodies and operation level is very 

low. Because supply and sanitation facilities are transferred to local authorities, latter are 

obliged to develop this sector. But local bodies have not enough competence to solve these 

problems. 
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Annotation 

Water resources are one of the most important natural resources of Georgia. There are 

26060 rivers with total length 58987 km. A base of hydrographic network are small rivers 

with length less than 25km and total length 50480 km. Georgia's territory is divided in two 

main regions: Black sea basin and Caspian Sea basin. Total natural river runoff from the 

territory of Georgia is 56.4km3 and to the territory (from Armenia and Turkey) - 8.74 km3. 

Thus, total water supplies amount for 65.4 km3. Rioni River Imereti main artery of water. It is 

a left tributary of the largest river Imereti hills - Kvirila, which is connected with Dzirula 

Chherimeloy, and the right side connects with the waters of the Rioni Tskhenistskali. Rioni 

water used in production, and communal services the population. On both sides of the Rioni 

are large industrial facilities that degrade water quality. The problem of water resources 

protection Imereti and rational use of it, on the one hand has created increasing demand for 

water by industry, and on the other side of reservoirs pollution. Water pollution in the Rioni 

begins with the origins. From traditional polluting facilities should be noted Kvaisskoe, 

Tutiyskoe businesses, a lot of Oni and Ambrolauri businesses that poured on the raw water in 

the Rioni. And the most polluted river in the territory of Kutaisi. 
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XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN ƏRAZİLƏRDƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRIN 

YARATDIĞI EKOLOJİ PROBLEMLƏR 

b.ü.f.d.,dos., Nəsirova N.V., b.ü.f.d., Mahmudova S.İ. 

Xülasə: Antropogen amillərin təsiri nəticəsində təbiətin ilkin halı bu və ya digər 

dərəcədə pozulmağa məruz qalır və antropogen landşaftlar yaranır. Bu zaman landşaftın, о 

cümlədən təbii ekosistemlərin ayrı-ayrı komponentləri, növmüxtəlifliyi müxtəlif dərəcədə 

pozulur və ya məhv edilir, növlər və qruplaşmalar arasında əlaqə,tarazlıq pozulduğundan 

biosferin buferlik qabiliyyəti zəifləyir 

Acar sözlər: qoruq, flora, fauna, turizm 

Keywords: reserve, flora, fauna, tourism 

Azərbaycan respublikasının etalon təbiət komplekslərini, təbii sərvətlərini, qiymətli, 

nadir və nəsli tükənmək təhlükəsi olan flora və faunanı elmi əsaslarla qorumaq və nisbətən az 

antropogen təsirlərə məruz qalmış landşaftların ümumi qanunauyğunluqlarını, onların kompo- 

nentləri arasındakı əlaqə və asılılıqları tədqiq etmək, rekreasiya əhəmiyyətli resurslarından 

səmərəli istifadə etmək məqsədilə qoruq, yasaqlıq və milli parklar yaradılıb. 

Antropogen amillərin təsiri nəticəsində təbiətin ilkin halı bu və ya digər dərəcədə pozul- 

mağa məruz qalır və antropogen landşaftlar yaranır. Bu zaman landşaftın, о cümlədən təbii 

ekosistemlərin ayrı-ayrı komponentləri, növmüxtəlifliyi müxtəlif dərəcədə pozulur və ya 

məhv edilir, növlər və qruplaşmalar arasında əlaqə, tarazlıq pozulduğundan biosferin buferlik 

qabiliyyəti zəifləyir. Elmi-texniki tərəqqinin yeni yüksək mərhələsində çoxsahəli sənayenin 

və kənd təsərrüfatının sürətlə inkişafı, müxtəlif nəqliyyat növlərinin hədsiz çoxalması 

təbiətdən və təbii sərvətlərdən daha geniş istifadə olunması ilə nəticələnir. Söz yox ki, insanın 

müasir fəaliyyəti cəmiyyətə böyük fayda da verir: əhalinin ümumi güzaranı yaxşılaşır, 

xəstəliklərin qarşısı xeyli azalır. Lakin insanın təbiətə müdaxiləsi əksər hallarda neqativ 

ekoloji hadisələrlə də nəticələnir: təbii ekosistemlərin deqradasiyası, bir çox bitki və heyvan 

növlərinin sıradan çıxması, təbii resursların tükənməsi baş verir. Bu baxımdan, dövlət 

tərəfindən yaradılan qoruqlar təbiətin və ətraf mühitin mühafizəsinin köməyinə gəlir. 

Qoruqlar təbiətin ən yüksək mühafizə formalarından biridir. Burada müxtəlif təbii 

zonaların xarakterik landşaftları, kökü kəsilməkdə olan, yaxud nadir hallarda rast gəlinən bitki 

və heyvan növləri, eləcə də sıradan çıxmaq təhlükəsinə məruz qalan təbii komplekslər və 

onların komponentləri, mağaralar, şəlalələr buzlaqlar və s. qorunur. Qoruqlarda geoloji 

kəşfıyyat işləri, şumlama, mal-qara otarılması, turizm, ov etmək, balıq tutmaq, ağac kəsmək, 

bitkiləri məhv etmək, ümumiyyətlə təbii sərvətlərdən istifadə etmək və onların təbii halını 

pozmaq qadağan edilir. Qoruqlar təbii canlı laboratoriya sayılır. Burada müxtəlif obyektlərdə 

uzun illər boyu tədqiqatlar aparılır, təbiətin etalon v.ə kontrol sahələrdə mürəkkəb ekoloji 

sistemlərin inkişaf qanunauyğunluqları öyrənilir. Tədqiqat zamanı əldə edilən materiallar 

təsərrüfatda istifadə olunan sahələrlə müqayisə olunur. Belə nəticələr təbii mühitin pozulma 

dərəcəsini aşkara çıxarmağa və onun qarşısını almaq üçün tədbirlər sistemini hazırlamağa 

imkan yaradır. Ekoloji sistemin daha çox rəngarəngliyini öyrənmək, genetik fondun növlərini 

saxlamaq məqsədilə qoruqlar müxtəlif landşaft zonalarında yaradılır. Qoruq əraziləri 

ətrafında mühafizə zonaları (zolaqları) yaradılır. Bu zonalar insanın təsərrüfat fəaliyyətinin 

qoruğa daxil olmasının qarşısını alır. 

Qoruqlar layihələşdirildikdə turizmin inkişafı və zəhmətkeşlərin istirahəti məsələləri də 

nəzərə alınmalıdır. Turistlər və yerli əhali üçün daha cəlbedici yerlər, obyektlər qoruq 

ərazisinə daxil edilməlidir. Qoruq ekosistemlərinə antropogen təsirləri onun mənbəyinə görə 

şərti olaraq iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupun mənbələri qoruğun özünün fəaliyyətilə 

əlaqədardır. Bura qoruqda mühafızəni təşkil etmək üçün görülən tədbirlər, qoruqda təşkilatı 

təsərrüfatı tədbirlərlə əlaqədar, həmçinin daxili ehtiyacı ödəmək üçün təbii sərvətlərdən 
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istifadə edilməsilə (ot biçini, otlaq, əkin sahəsi, bağ) əlaqədar plan təsirlər daxildir. İkinci 

qrupa aid olan mənbələr qoruğa qonşu (yaxın) olan ərazilərdən baş verir. 

Xarici antropogen təsirləri insanın fəaliyyət növü ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı təsnifata 

bölmək olar:sənaye, kənd təsərrüfatı, su təsərrüfatı, nəqliyyat, rekreasiya və təşkilatı tikinti 

işləri. 

Qoruq komlekslərinə bilavasitə və dolayı təsir göstərən sənaye sahələrindən ən çox 

metallurgiya, kimya, tikinti, sellüloz-kağız, istilik enerjisi, faydalı qazıntı və neft çıxarma 

sənayesini göstərmək olar. 

Qoruqlar üçün mənfi təsir göstərən su təsərrüfatı istehsalını artırmaq məqsədilə görülür. 

Məsələn, qoruğa qonşu olan meliorativ işlər (qurutma, suvarma kanalları, hidrotexniki 

qurğular və s.). 

Kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrinin təsiri. Əsasən əkinçilik, heyvandarlıq və arıçılı- 

ğın inkişafı ilə əlaqədardır. 

Meşə və ovçuluq təsərrüfatının təsiri. Qonşu ərazilərdə meşənin yox edilməsi 

qoruqda heyvanat aləminin tərkibinin və sayının dəyişməsinə səbəb olur. Qöruğa bitişik 

ərazidə meşənin kəsilməsi və mal-qara otarılması qoruğun bütün komponentlərinin 

pozulmasına gətirib çıxarır. Qoruqda ov etmənin intensiv aparılması, yaxud normadan az 

aparılması orada heyvanların bir yerə toplanmasına səbəb olur. 

Nəqliyyatın təsiri. Qoruq daxilində və ona yaxın yerlərdə magistral nəqliyyat yollarının 

çəkilməsi təbiət koplekslərinin elementlərini pozur və ya dağıdır, heyvanat aləmini narahat 

edir, mühitin çirklənməsi və mexaniki zədələnmə nəticəsində orqanizmlərin xəstəliyə və 

ziyanvericilərə qarşı davamlılığını aşağı salır, brokonyerliyə şərait yaradır, yanğın təhlükəsini 

artırır. Yollarda heyvanat aləmi tələf olur, onların populyasiyaları ayrı düşür (bölünür), 

qoruğa xas olmayan növlər peyda olur. 

Rekreasiya və tikintinin təsiri. Qoruq ərazisi ətrafında əhalinin artması sənaye 

tullantıları, kommunal təsərrüfatı tərəfindən təbii mühiti çirkləndirir və qoruq ərazisinə xas 

olmayan növlərin daxil olmasına şərait yaradır. 

Ekskursiyalar və turizmin inkişafi da təbiət kompleksinə və elmi işlərə zərər gətirir. 

Daxili və xarici antropogen təsirlər, xüsusən tikinti işləri, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı işləri 

qorağun flora və faunasının tərkibinə ikinci dərəcəli, yəni insan fəaliyyətinin təsirilə yaranan 

sinantrop növlər daxil olur və qoruğun etalon əhəmiyyəti itməyə başlayır. 

Qoruqlarda olan pozuntular. Qoruq rejiminin pozulmasına daxildir: Qanunsuz 

ovetmə (brakonyerlik); meşə qanun pozuntuları (ağac və kolun kəsilməsi, göbələk, meyvə, 

giləmeyvə və s. yığılması, nadir və qiymətli bitkiləri satmaq üçün yığılması); öz-başına mal- 

qara otarılması; yanğın təhlükəsi qaydasının pozulması; qoruq ərazisində buraxılış 

vərəqəsinin olmaması və s. Bundan başqa qoruq rejiminin pozulmasına aşağıdakılar da aiddir: 

təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi, məsələn ot hazırlığı, meşənin qırılması, mal-qara 

otarılması, bağçılıq, arıçılıq və s. 

Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aiddir: 

-qoruğu layihələşdirdikdə onun ərazisi mümkünat daxilində iri magistral yollardan, yaşayış 

məntəqələrindən uzaqda olmalı, qoruq daxilində onlar olmamalıdır. Qoruğun sərhədləri təbii 

relyef elementlərilə aparılmalıdır; Qoruq daxilində olan yaşayış məntəqələrini, kənd təsərrüfat 

sahələrini qoruqdan çıxarmalı, bəzi yollar kəsilməlidir; Layihələşdirilən bütün qoruqlar üçün 

qoruyucu zona (bufer) təşkil edilməlidir. Qoruq daxilində olan turist komplekslərini sabitləş- 

dirməli, onların fəaliyyətini qəti reqlamentləşdirməlidir. Xüsusi yoxlama xidməti təşkil 

etməlidir. Qoruq rejimini hüquqi cəhətdən möhkəmləndirməli; Qoruq rejimini pozmuş 

təşkilat və ауrı-ауrı şəxslərin məsuliyyətini aşkar etməli, qoruq xidməti işçilərinə təbiəti 

mühafızə dövlət müfəttişliyi hüquqları verməli və onlara, qanunu pozanlara qarşı inzibati cəza 

tədbirləri görmək ixtiyarı da veməlidir. Qorunan təbiət obyektlərinə müəssisə və ayrı-ayrı 

şəxslər tərəfindən vurulan ziyanların ödənilməsi nırxları (məzənnələri) işlənib 
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hazırlanmalıdır. Qoruq ərazisində təsərrüfat fəaliyyətinin nizama salınması üzrə yüksək 

səviyyədə qərar hazırlanmalıdır. 

Qoruqlar haqqında olan əsasnaməyə görə dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri 

dayandırılmalı və qoruqda mütləq qoruma rejimi həyata keçirilməlidir. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, mütləq qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmək 

düzgün deyildir. Belə ki, bir sıra qoruqların əraziləri qoruq rejiminə başlamaqdan əvvəl bu və 

ya digər dərəcədə insan fəaliyyətinin mənfi təsirinə məruz qalmışdır. Belə sahələr tipik 

ekosistemlərin insanın təsirilə transformasiyaya uğramasına səbəb olmuşdur. Belə sahələrdə 

ekosistemlərin nizamlanması üzrə tədbirlər görülməsi məqsədə uyğundur. Bir sıra qoruqlarda 

bəzi illər dırnaqlı heyvanların sayı həddindən çox artır. Bu hal biotopların deqradasiyasına, 

meşə sahələrinin pisləşməsinə səbəb olur. Dırnaqlı heyvanlar tərəfindən torpağın pozulması 

qonşu ərazilərdən qoruğa alaq və ya yad ot növlərinin gətirilməsinə səbəb olur. 

Qoruqda maral və digər dırnaqlı heyvanların sayını artırmaq və qonşu yaşayış məntəqə- 

lərində mal-qaranı qorumaq məqsədilə qoruqda canavarlar məhv edilərək sayı azaldılmalıdır. 

Qış dövründə heyvanların ot və giləmeyvə ilə təmin olunması və duzlaqların düzəldilməsi də 

qoruqda dırnaqlı heyvanların çoxalması-na səbəb olur. Təcrübələr göstərmişdir ki, 

canavarlarla dövri olaraq mübarizə aparmaq lazım gəlir. Belə olmadıqda onun sayı qısa dövr 

ərzində normanı keçir və onlar dırnaqlı vəhşi heyvanları tələf edir, qonşu kəndlərdəki mal- 

qaraya hücum edir. 

Qoruqda vəhşi dırnaqlı heyvanların sayının nizama salınması ovçuların köməyi ilə 

yerinə yetirilməməlidir, çünki ovçu həmişə yaxşı heyvan seçib ovlamağa çalışır. Bu 

məsuliyyətli işi qoruğun öz işçiləri görməlidir, bu zaman əsasən zəif və xəstə heyvanlar 

ovlanmalıdır. 

Qoruqda ekosistemlərin nizamlanması tədbirləri çox ehtiyatla yerinə yetirilməlidir. Hər 
bir düşünülməmiş tədbir xeyir əvəzinə çox pis nəticə ilə qurtara bilər. 

Əgər qoruq, kompleks qoruq deyilsə və orada əsas məqsəd itmək təhlükəsi olan hər 

hansı bir növü qorumaqdırsa ilk vaxtlarda о növün bərpa olunması istiqamətində müəyyən 

tədbirlərin aparılması vacibdir. 

Qoruqlarda ekosistemlərin deqradasiyasına təsir edən amillərdən biri də nizama 

salinmamış turizmdir. (Məsələn, respublikamızda Göygöl və Pirqulu qoruqlarında) Odur ki, 

qoruqlarda kütləvi turizm işi ümumiyyətlə qadağan olunmalıdır turizm üçün əsasən milli 

parklar xidmət göstərməlidir. 

Qoruq ərazisində floranın tərkibinə qoruğa xas (məxsus) olmayan bitki növlərinin daxil 

olmasının qarşısı alınmalı, yad bitki növləri kənar edilməlidir. Bitki qruplarının tərkib və 

davamlılığını yoxlamaq məqsədilə meşə yanğınlarının qarşısı alınmalı, qoruq ərazisində və 

ətrafında entomoloji zərərvericilərin kütləvi artmasına yol verməməlidir; 

Qoruq üçün xas olan nadir və kökü kəsilmək təhlükəsi olan bitki növlərinin 

saxlanılması və bərpası üçün tədbirlər görülməlidir; 

Qoruq ərazisi üçün xas olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasının qarşısını almaq və 

onları qoruqdan kənar etmək lazımdır. 

Qoruq ərazisi üçün xas olan nadir və kökü kəsilmək təhlükəsi olan heyvan növlərini 

saxlamaq və bərpa etmək tədbirləri həyata keçirməlidir; 

İnsan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində məhv edilmiş, lakin qoruq üçün xas olan heyvan növləri 

bərpa edilməli; Ekoloji balansı bərpa etmək və qoruq ekosistemlərinin əsas komponentlərinin 

saxlanılması üçün ayrı-ayrı heyvan növlərinin sayını və sıxlığını nizama salınmalıdır. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY ANTHROPOGENIC FACTORS IN 

SPECIALLY PROTECTED AREAS 

  Nasirova N.V., Mahmudova S.İ.  

Summary 

As a result of the influence of antropogenic factors, the initial state of nature is 

subjected to one degree or another and antropogenic landscapes are created. At the same time, 

the individual components of the landscape, including natural ecosystems, diversity are 

disturbed or destroyed to varying degrees and buffering capacity of the biosphere is weakened 

due to disturbances in the balance between species and groups. 

 
 

CANLI ORQANİZMLƏRDƏ SUYUN FİZİKİ 

XARAKTERİSTİKALARININ TƏDQİQİ 

Dos. İsmayılov E.X., Mirzəzadə E.N. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: bioloji sistemlər, kvazitarazlıq, relaksasiya, valent bucaqları 

Key words: biological systems, quasi equilibrium, relaxation, valent angles 

Suyun və su məhlullarının strukturunu tam təsvir etmək olduqca çətindir. Suyun bioloji 

sistemlərdəki halının tədqiqi onu xarakterizə edən parametrlərin təmiz suyu xarakterizə edən 

parametrlə müqayisəsi əsasında qurulmuşdur. Məsələn, bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən belə 

parametr kimi su molekulunun buzun quruluşunda kvazitarazlıq halında orta yaşama müddəti 

( ) və təmiz suda  su 

1011 tərtibindədir. 

yaşama müddətləri götürülür. Qeyd edək ki,  ~ 105 san ,  su su isə 

Suyun strukturunun və ya halının ani şəklini çəkmək üçün ən yüksək sürətli hesab 

olunan infraqırmızı və Raman spektroskopiyası metodlarından istifadə olunur, bu metodların 

köməyi ilə suda olan hidrogen rabitələrinin uzunluğu və valent bucaqları haqqında 

məlumatlar əldə olunur. Lakin NMR, EPR, dielektrik relaksasiya və termodinamik metodlar 

vasitəsi ilə su molekulları və su molekulları ilə suda həll olmuş maddənin molekulları 

arasındakı qarşılıqlı təsirlərin orta qiymətləri haqqında məlumatlar almaq olur. Müxtəlif 

bioloji sistemlərdə suyun halının və kinetik xarakteristikalarının orta qiymətlərinin bir sıra 

metodlarla (NMP, EPR, İQ və s.) tədqiqi suyun bu cür sistemlərdə yürüklüyünün təmiz suya 

nisbətən azaldığını göstərir. 

Bioloji sistemlərdə (hüceyrələrdə, toxuma mayelərində, limfada və s.) suyun halının 

tədqiqindən alınan nəticələri izah etmək üçün əsasən üç modeldən istifadə olunur. Məsələn, 

nüvə maqnit rezonansı metodu vasitəsi ilə alınan nəticələri izah etmək üçün belə qəbul 

olunmuşdur ki, hüceyrədaxili suyun makromolekullara yapışmış çox kiçik hissəsinin (3% - 

dən az hissəsi) yürüklüyü azalmışdır və suyun bir hissəsi üçün  ~ 10
5

 san tərtibində olur. 

Suyun yerdə qalan hissəsi isə özünü təmiz, həcmi su kimi aparır (    ~ 1011san ). Su 

molekulları bu iki hal arasındakı sürətli mübadiləsi nəticəsində protonların yaşama 

müddətinin orta qiymətinin kiçilməsi müşahidə olunur. Bu modeldə suyun müşahidə olunan 

relaksasiya müddəti 

1 
 

X 
 

1 X 

T2 T2b T2a 

 

düsturu ilə ifadə olunur. Burada T2 - məhlulda suyun protonlarının spin - spin relaksasiya 

müddəti, X - makromolekula yapışmış su molekullarının miqdarı (1-X) - sərbəst 

halda olan su molekullarının miqdarı, T2b - bağlı, T2a - isə sərbəst su molekullarının spin - 
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spin relaksasiya müddətidir. (1) tənliyində bir ölçülən kəmiyyət (T2) və üç naməlum kəmiyyət 

(T2b, T2a, X) vardır. Bu modeldə X və (1-X) kəmiyyətlərinin qiymətlərini tapmaq üçün 

T2b və T2a -nın qiymətlərini buz və təmiz su üçün məlum olan qiymətlərinə bərabər 

götürülməsi qəbul olunmuşdur. Bir sıra hallarda bu model özünü doğrultmuşdur. 

Bioloji sistemlərdə suyun halını xarakterizə etmək üçün qəbul olunmuş və kontinual 

(kəsilməz) adlanan modelə görə hüceyrədaxili su, fiziki xarakteristikaları ilə bir-birindən 

fərqlənən çoxlu sayda hallara malikdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda suyun və su 

molekullarının fizikası kifayət qədər inkişaf etmədi-yindən modellərin hər hansı biri 

təcrübədən alınan bütün nəticələri izah edə bilmir. 

Beləliklə, bioloji sistemlərdə suyun fiziki xarakteristikalarının tədqiqi göstərir ki; 

 Hüceyrədəki su öz xassələrinə görə duru məhlullardakı dudan fərqlənir: 

 Normal fiınksiya daşıyan hüceyrələrdə buzabənzər kvazikristallik su yoxdur: 

Bioloji sistemlərdə suyun az hissəsinin bağlı və çox hissəsinin sərbəst olması və bu 

hallar arasında su molekullarının mübadilə olmasına əsaslanan modellər bir sıra parametrləri 

qiymətləndirmək üçün yaramırlar; 

Bioloji sistemlərdəki suyun halı haqqında adekvat təsəvvürlər bir çox təqribi nəticələri 

izah etməyə imkan verən müxtəlif termodinamik hallar toplusunun olmasını qəbul edən 

kontinual modelə əsaslanır. 

Müasir elm inkişaf etdikcə tədricən suyun planetar rolu meydana çıxdı. Məlum oldu ki, 

su universal həlledici olmaqla yanaşı, canlı və cansız təbiətin çoxsaylı obyektlərinin ən vacib 

komponentlərindən biri rolunu oynayır. Maddə-lərin quruluşu haqqında molekulyar 

təsəvvürlərin inkişafı nəticəsində suyun praktiki olaraq bütün maddələrin hissəcikləri ilə 

rabitə yarada bilməsinin, qarşılıqlı təsirdə ola bilməsinin səbəbləri izah olundu. Sonralar 

“bağlı” suyun mövcudluğunu kəşf olundu və bu suyun həm canlı orqanizmlərdə, həm də 

hidratlaşmış maddələrin - gilin, gibsin, sement daşının və bəzi seqnetoelektriklərin vacib 

fiziki xassələrinin meydana gəlməsində rolu müəyyən olundu. 

Canlı orqanizmin yerinə yetirdiyi funksiyaların fundamental əsası ilə əlaqədar olan 

narkoz və anestaziya ilə - yəni həssaslığın, o cümlədən ağrıya həssaslığın müvəqqəti yox 

olması ilə narkotik maddələrin hidratlarının kristallaşması arasındakı əlaqənin olmasının kəşfi 

göstərdi ki, hüceyrələrin bioloji molekullarına “bağlı” su bioloji proseslərin idarə 

olunmasından və bu və ya digər şəkildə aktiv iştirak edir. Narkotik maddələrin təsiri ilə sanki 

sehrli çubuğun hərəkəti ilə həyat çayının axını - canlı hüceyrənin işi dayanır, sonradan isə tam 

bərpa olunur. Bu növ proseslərdə çoxhüceyrəli canlı orqanizmin hüceyrələrinin və ya onların 

ansambıllarının fəaliyyətinin bir - biri ilə ciddi korrelyasiyası olunmuş şəkildə dayandırılması 

və qoşulması baş verir. Hüceyrənin aktiv fəaliyyətinin dayandırılması və qoşulması hər 

şeydən əvvəl kristallaşma prosesi, maddənin aqreqat halının dəyişməsi, başqa sözlə, faza 

keçidi ilə əlaqədar olduğundan fiziki proses hesab oluna bilər. Molekulyar fizika nöqteyi 

nəzərdən suyun bütün birləşmələr aləmi hidrogen rabitələri və su molekulları ilə digər 

maddələrin hissəcikləri arasındakı ion - dipol qarşılıqlı təsir qüvvələri ilə idarə olunur. Bu 

nisbətən zəif qarşılıqlı təsir qüvvələri və onların dəyişmələri su molekullarının külli miqdarda 

maddələrin hissəcikləri ilə müxtəlif birləşmələr əmələ gətirməsini və faza keçidlərinin baş 

verməsini təmin edirlər. Məsələn, su məhlullarında molekulların düzülüşündəki yaxın 

nizamın pozulması hesabına mayedə fazalara ayrılma - faza keçidləri baş verir. Bu zaman 

müəyyən şəraitdə maye hər biri müxtəlif komponentlərlə zəngin iki fazaya ayrılır. Çox güman 

ki, orqanizmdə belə fazalara ayrılma, komponentlərin müxtəlif fazalarda cəmlənməsi prosesi 

kəsilməz olaraq gedir. Belə fazalara ayrılan sistemlərdən aminlər, fosfatların, efirlərin və s. 

bioloji aktiv maddələrin sulu məhlullarını göstərmək olar. 

Bir çox maddələr: oksigen, azot, hidrogen, təsirsiz qazlar və o cümlədən müxtəlif 
anestetiklər, analgetiklər, antideprassantlar və s. canlı orqanizmdə təqribən eyni fizioloji 
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This, the study of the physical characteristics of water in biological systems shows that; 
The water in the cell differs from the smoke in liquid solutions in its properties: 

Cells with normal function do not contain ice-like quasi-crystalline water: Models based on 

the fact that in biological systems a small amount of water is closed and most of it is free, and 

between these cases the exchange of water molecules is not suitable for evaluating a number 

of parameters; Adequate insights into the state of water in biological systems are based on a 

continental model that assumes the existence of different sets of thermodynamic conditions 

that allow us to explain many approximate results 

Таким образом, изучение физических характеристик воды в биологических 

системах показывает, что; Вода в камере отличается от дыма в жидких растворах 

своими свойствами: Клетки с нормальным функционированием не содержат ледяную 

квазикристаллическую воду: Модели, основанные на том факте, что небольшая часть 

воды в биологической системе замкнута, а большая часть свободна, и что молекулы 

воды обмениваются между этими случаями, не подходят для оценки ряда параметров; 

Адекватное понимание состояния воды в биологических системах основано на 

континентальной модели, которая предполагает существование различных наборов 

термодинамических условий, которые позволяют нам объяснить многие 

приблизительные результаты. 

reaksiyalar yaradırlar. Bu maddələrin əksəriyyəti inert maddələr olmayıb insan 

orqanizmindəki bioloji molekullarla qarşılıqlı təsirdə olaraq müxtəlif rabitələr yaradırlar. 

Lakin qeyd olunduğu kimi təsirsiz qazlar heç vəchlə kimyəvi reaksiyaya girmirlər. Belə halda, 

maddələrin narkotik təsirinin mexanizminin əsasında başlanğıc olaraq nəyin, bu maddələrin 

özlərinin, yoxsa onların təsiri ilə orqanizmdə olan digər maddənin müəyyən reaksiyalarda 

iştirakının durduğu sualı meydana çıxır. Bu problemi həll etmək üçün olunan cəhdlər 100 

ildən çox davam etmişdir. 
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Açar sözlər: Pirallahı, stratiqrafiya, litologiya, qumluluq, gillilik, çöküntütoplanma. 

Pirallahı strukturu Abşeron arxipelaqının şimal-qərb akvatoriyası strukturlarından 

biridir. Abşeron arxipelaqının şimal-qərb akvatoriyasında yerləşən strukturların geoloji 

kəsilişlərində Təbaşir-Antropogen yaşlı çöküntülər iştirak edir. Burada Təbaşir çöküntüləri 

əsasən akvatoriyanın şimal hissəsində yerləşən Qərbi Abşeron və Abşeron bankası 

sahələrində qazılmış quyularda aşkar edilmişdir. 

Pirallahı strukturu akvatoriyanın digər strukturlarından fərqli olaraq (Darvin bankası 

istisna olmaqla) Alt Pliosen çöküntülərinin (Məhsuldar Qat) Miosen çöküntüləri üzərində 

mailto:iismayilov-97@mail.ru
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yatması müşahidə olunmuşdur. Məhsuldar Qat çöküntüləri Miosen çöküntüləri üzərində 

qeyri-uyğun yatdığına və həmçinin üst hissəsi yuyulmaya məruz qaldığına görə onun qalınlığı 

kəskin intervalda dəyişir. Sahə üzrə litofasial kəsilişin öyrənilməsi və müqayisəsi MQ-nin 

kəsilişdə qumdaşı, qum, alevrolit və gillərin dövrü sürətdə təkrarlanması fonunda 

əmələgəlməsini göstərir və onun ritmlərdən təşkil olunmasını təsdiq edir[1]. 

Pirallahı strukturunun geoloji kəsilişində qalınlığı təqribən 1500 m-ə çatan orta Miosen 

- müasir Xəzər çöküntülər kompleksi iştirak edir. Burada Məhsuldar Qatın alt şöbəsi (ələxsus 

QALD və QLD) çöküntüləri özündə neft saxladığına görə burada diqqəti məhz MQ 

çöküntülərinə cəmləyəcəyik(Şəkil 1 və 2). 

 

  

Şəkil 1. Pirallahı strukturunun 

şimal qırışıqlığına görə profil 
Şəkil 2. Pirallahı strukturunun 

cənub qırışıqlığına görə profil 
 

Məhsuldar Qat çöküntülərinin kəsilişi öncədə qeyd etdiyimiz kimi, qumların, 

qumdaşıların, alevrit və gillərin növbələşməsindən ibarətdir. Maksimum qalınlığı 1380 m- 

dir[2]. Məhsuldar Qat da özlüyündə 2 şöbə ilə (alt və üst) xarakterizə olunur. 

Məhsuldar Qatın alt şöbəsi aşağıdakı lay dəstələrindən ibarətdir: 

1. Qala lay dəstəsi (QaLD) çöküntüləri xırdadənəli qumlardan, yağlı, boz, qonuru gillərdən 

və qumdaşlardan ibarətdir. Qumlar bəzi hallarda əhəngli də rast gəlinir. Elektrik karotajda 

pikaların qiyməti 15-30 Omm-ə bərabər olur. QaLD Pirallahı yatağının bütün hissəsində 

rast gəlinmir. Elektrik karotaj diaqramlarına əsaslanaraq tədqiqatlar göstərir ki, QaLD 

əsasən yatağın şərq qanadının şimal qırışığında aşkar olunmuşdur. Pirallahı adasının cənub 

qırışığında QaLD üstəgəlmə zonasında aşkar olunmuşdur[3]. 

2. Qırmakıaltı lay dəstəsi (QALD) çöküntüləri orta və iri dənəli kvarslı qumlardan, arabir boz 

qumlu gillərin və qumdaşlarının növbələşməsindən ibarətdir. Elektrik karotajı 

diaqramlarında QALD lay dəstəsində 4 pika müşahidə olunur. Şimal qırışıqlığında pikanın 

qiyməti 75 Omm, bəzən daha çox olur. Burada qalınlıq 10-70 m arasında dəyişir. Cənub 

qırışığında QALD qalınlığı 95-100 m-dir. Orta qalınlıq 55 m-ə bərabərdir. 

3. Qırmakı lay dəstəsi (QLD) çöküntüləri xırdadənəli boz və qonur qumların növbələşməsi ilə 

müşahidə olunur. Kəsilişdə bəzən boz, sıx və yumşaq qumdaşlarına rast gəlinir. Lay 

dəstəsinin tavanında qalınlığı 65 m-ə qədər olan gil layları yatır. Aşağıdan yuxarıya doğru 

gil laylarının qalınlığı və onların miqdarı artdığına görə gillərin faizi də xeyli artır. Qumlu 

laycıqlarda dənələrin ölçüsü kiçikdir. Elektrik Каrotaјı əyrilərində QLD-nin kəsilişində 

qumlu dəstələrdə pikaların ölçüsü 25-50 Omm arasında dəyişir və bəzən daha çox olur. 

Strukturda QLD çöküntülərində 7 istismar horizontu (I, II, III, IV, IValt, V, Valt) ayrılır. 

İstismar horizontları qumlu laylarla gilli layların növbələşməsi ilə xarakterizə olunur. QLD 

qalınlığı 240-280 m arasında dəyişir. Qırmakı lay dəstəsində qalınlıq qanada doğru 

getdikcə artır. Tektonik pozulma zonasında olan bir sıra quyularda qalınlıq 340-435 m -ə 

çatır. Bu dəstədə qumluluq 20-40 % arasında dəyişir. Qumlar boz rəngli, xırdadənəli, 
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alevritli, sıx, aralarında yumşaq və kövrək qumlara təsadüf olunur. Qalınlığı 0,5-1 m-dir. 

Qumdaşları xırdadənəli, möhkəm, bəzən də sementləşmişdir. Elektrik karotajı diaqramında 

onların xüsusi müqaviməti 10-20 Omm-lik pikalarla qeyd olunur. 

4. Qırmakıüstü qumlu (QÜQ) lay dəstəsinin litoloji tərkibi orta və iridənəli qumlardan və 

kobud, seçilmiş qara çaqıllardan ibarətdir. Yalnız bir dənə az qalınlığa malik boz rəngli 

qumlu gil və boz rəngli möhkəm, xırdadənəli qumdaşı laycığı qeyd olunmuşdur. Qumluluq 

70% təşkil edir. QÜQ lay dəstəsinin qalınlığı 30-45 m-dir. 

5. Qırmakıüstü gilli (QÜG) lay dəstəsinin çöküntüləri boz və qonuru gillərdən, az qalınlıqlı 

xırda dənəli sıx qumlardan ibarətdir. Kəsilişin aşağı hissəsi gillərdən ibarətdir. Bu lay 

dəstəsinin qalınlığı 60-80 m-dir[4]. 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 
1. Alt Pliosen çöküntüləri Pirallahı strukturunda kəsiliş üzrə orta Miosen - müasir Xəzər 

çöküntülər kompleksinin ən əsas və əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. 

2. Kəsilişdə iştirak edən qumların, qumdaşıların, alevrit və gillərin növbələşməsi neft-qaz 

kollektorlarının proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır. 

3. QLD çöküntülərində dəstənin dabanından tavanına doğru qumluluq əmsalı gil laylarının 

qalınlığı və miqdarı artdığına görə xeyli aşağı düşür. 

4. QALD çöküntülərinin qalınlığı çöküntülərin üstəgəlmə və üstəgəlməaltı zonada açılması 

ilə əlaqədar olaraq cənub qırışıqlığında şimal qırışıqlığına nisbətən daha yüksəkdir. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЛОЖЕНИЙ 

НИЖНЕЙ-ПЛИОЦЕН СТРУКТУРЫ ПИРАЛЛАХИ 

Резюме 

В тезис исследуются стратиграфические характеристики структуры Пираллахи. 

Согласно исследованиям, крупномасштабные вариации петрофизических величин в 

исследуемой области связаны с литологической неоднородностью соответствующих 

осадочных комплексов, вариацией глубины осадконакопления и тектонических 

условий. 

STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SEDIMENTS OF THE LOWER- 

PLIOCENE OF THE PIRALLAHI STRUCTURE 

Summary 

The thesis studies the stratigraphic characteristics of the Pirallahi structure. According 

to the studies, large-scale variation of petrophysical quantities in the study area is related to 

lithological inhomogeneity of the corresponding sedimentary complexes, variation in 

sedimentation depth and tectonic conditions. 
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ABŞERONDA DENDROLOJİ BİTKİLƏRİN FİTOSANİTAR VƏZİYYƏTİNİN 

MÜASİR YAXŞILAŞDIRMA YOLLARI VƏ PERSPEKTİV İNKİŞAF 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
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Açar sözlər: dendroflora, fitosanitar vəziyyət, xəstəlik törədicisi, zərərverici həşərat, 

mübarizə tədbirləri 

Key words: dendroflora, phytosanitary condition, pathogens, pests, control measures 
Ключевые слова: дендрофлора, фитосанитарное состояние, возбудители 

болезней, вредители, меры борьбы. 

Tədqiqat obyektləri və üsulları: Bitkilər aləmində müstəsna əhəmiyyətə malik olan 

çoxillik ağac-kol bitkilərinin qorunması, respublikamızda ümumixalq işidir və dövlətin 

prioritet sahələrindən biridir. Hər il ölkədə çoxlu ağaclar əkilir, yeni parklar, bağlar yaradılır, 

on və ya yüz hektarlarla yaşıllıqlar salınır, ümumiyyətlə bu istiqamətdə mühüm zəruri 

addımlar atılır. 

Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, respublikamıza, xüsusən Apşeron yarmadasına dendroloji 

bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətlərini, bölgənin mövcud torpaq-iqlim şəraitinin bitkilər üçün 

əlverişliyi nəzərə alınmadan introduksiyası və həmçinin bitkilərə ziyan vuran xəstəlik 

törədicilərinin və zərərverici həşəratların öyrənilməsi, bitkilərin zərərli orqanizmlərdən 

mühafizəsinə dair tədqiqat işləri günün tələbləri səviyyəsində olmadığından, qiymətli 

çoxilliklər hər il müxtəlif əlverişsiz torpaq-iqlim amillərinin və eyni zamanda çoxsaylı 

mikroorqanizmlərin mənfi təsirinə məruz qalır, zədələnir, xəstələnir, zəiflənərək məhv olurlar, 

sonda bitki müxtəlifliyində azalmalar müşahidə edilir. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan, 

həmçinin, tarixi təbiət abidəsi kimi tanınan bitki növlərinin ziyanlı mikroorqanizmlərdən 

qorunması aktual problemdir. 

Azərbaycanın təbii meşə ekosistemlərində və aqrosenozlarında çoxillik ağac-kol 

bitkilərinin zərərli mikobiotasının öyrənilməsinə dair tədqiqatlar ümumiləşdirilərək, vahid bir 

sistem halına salınmamış, elmi mənbə olaraq nəşr olunmamışdır. Ümumiyyətlə, dendroloji 

bitkilərin zərərli mikroorqanizmləri tamamilə öyrənilməmiş, elektron məlumat bazası 

(məlumat bankı) yaradılmamışdır. 

Təhlil və müzakirə: AMEA Dendrologiya İnstitutu, respublikada çoxillik ağac-kol 

bitkilərinin hərtərəfli tədqiqi ilə yanaşı, onların müxtəlif zərərli mikroorqanizmlərdən 

qorunmağın elmi əsaslarını hazırlayaraq, həyata keçirilməsinə elm ocağı olaraq daima diqqət 

yetirir və bu istiqamətdə elmi araşdırmaları Bitkilərin mühafizəsi laboratoriyası yerinə yetirir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, dendroloji bitkiçilikdə bitki mühafizəsi elminin 

qarşısında duran mühüm problemləri müəyyənləşdirərək, həlli yollarının araşdırılması 

laboratoriyanın elmi istiqamətinin əsasını təşkil edir. 

Ona görə hal-hazırda respublikamızın müxtəlif təbii ekosistemlərindən və həmçinin 

aqrosenozlardan Abşerona introduksiya olunmuş çoxillik ağac-kol bitkilərini əlverişsiz 

ekoloji mühit amillərinin zərərli təsirlərindən, o cümlədən xəstəlik törədicilərindən və 

zərərverici həşəratlardan qorumaq üçün mübarizə tədbirləri hazırlayarkən innovativ yönümlü 

tədqiqatların aparılmasına ciddi ehtiyac vardır. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların başlıca 

məqsədi, iqtisadi qiymətli çoxillik ağac-kol bitkilərinin xəstəlik törədicilərini və zərərverici 

həşəratlarını tədqiq edərək, bitkiləri onların xoşagəlməz mənfi təsirlərindən qorumaqla ekoloji 

tarazlığın sabitliyini, o cümlədən bitki müxtəlifliyinin qorunub saxlanılmasını və inkişafını 

təmin etməkdən ibarətdir. 
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Problemin həlli ilə əlaqədar, AMEA Dendrologiya İnstitutunun Bitkilərin mühafizəsi 

laboratoriyası son zamanlar bölgədə çoxillik ağac-kol bitkilərinin mühafizəsini təşkil etməyin 

elmi əsaslarını hazırlamaq üçün mövcud müasir ekoloji təhlükəsiz bitki mühafizə 

vasitələrindən düzgün, vaxtında istifadə etməklə ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına 

nail olmaq və bitkilərin qorunmasını təmin etmək üçün elmi tədqiqatlarda innovativ 

araşdırmalar aparır. 

Laboratoriyada aparılan tədqiqat işləri ilk növbədə ətraf mühitin mühafizəsi, insanların 

sağlamlığı, ekoloji təhlükəsizlik və biosenozun davamlığını qorumaq prinsiplərinə əsaslanır. 

Bu prinsiplər, tədqiqatın başlıca obyekti olan yaşıl bitkiləri zərərli mikroorqanizmlərin mənfi 

təsirlərlərdən ekoloji təhlükəsiz qorunması və zərərli orqanizmlərin bioekoloji xüsusiyyətləri 

ilə əsaslandırılır. Bu onunla izah olunur ki, mübarizə tədbirlərində zərərli orqanizmlərin 

zərərvermə dövrü, inkişafının həssas mərhələsi, zərərin xarakteri, dərəcəsi və ya sıxlığı 

(miqdarı), ziyanlı həddi nəzərə alındıqda tədbirin səmərəsi daha yüksək olur. Eyni zamanda 

çoxillik dendroloji bitkilərin zərərvericilərinə qarşı mübarizə işlərində zərərli orqanizmlərin 

artıb-çoxalmasını tənzimləyən təbii düşmənlərin (faydalı entomofauna, antoqonistlər) 

səmərəli fəaliyyəti və nisbəti öyrənilir, nəticədə mübarizə işinin səmərəliyi artaraq bir daha 

ekoloji təhlükəsizliyi təmin edir. Bununla yanaşı labaratoriyada aparılan elmi tədqiqat 

işlərinin nəticələri əsasında hazırlanan təsərrüffat tövsiyyələrindən istifadə olunaraq, zərərli 

mikroorqanizmlərə qarşı mikrobioloji və selektiv preparatlarla seçmə üsulu ilə institut 

ərazisindəki sahələr dərmanlanır, preparatlar növbəli tətbiq olunur, bütün bunlar çoxilliklərin 

mühafizə olunmasında innovativ yanaşmalardır. Son zamanlar zərərverici həşəratlara qarşı 

mübarizə işlərində cinsi feremon tutucuların və mexaniki yapışqanların tətbiq qaydaları və 

vaxtı müəyyənləşdirilərək, tədqiqatların təsərrüfat,bioloji və iqtisadi səmərəsi innovasiya 

əsasında yüksəldilir, ekoloji təhlükəsizlik imkanları genişləndirilir.[1] 

Laboratoriyada aparılan elmi tədqiqat işlərin perespektiv inkişaf istiqamətləri 

aşağıdakılardan ibarətdir. 

- dendroloji bitkilərə ziyan vuran xəstəlik törədicilərinin və zərərverici həşəratların 

müəyyənləşdirilməsi və elektron məlumat bazasının (BMB) yaradılması; 

- xəstəlik törədicilərinə və zərərverici həşəratlara qarşı innovativ yönümlü kompleks 

mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və tətbiq reqlamentinin müəyyənləşdirilməsi; 

Dendroloji bitkiçilikdə zərərli orqanizmlərin elektron məlumat bazasını yaratmaq üçün, 

ilk növbədə toplanmış xəstə və ya zədələnmiş materiallarda ziyanlı növlərin təyinatı aparılır, 
qruplarda yerləşdirilir və taksonomik təhlil olunur. 

Hazırda, Abşeron bölgəsində təsərrüfat əhəmiyyətli çoxillik ağac və kol bitkilərinin 

xəstəlik törədicilərinin və zərərverici həşəratların növ tərkibinin dəqiqləşdirilməsi, başlıca 

təhlükəli olanların yayılma areallarının öyrənilməsi, bioekoloji xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinin hazırlanaraq həyata 

keçirilməsi istiqamətində elmi araşdırmalar davam edir. 

Zərərvericilərin bioekoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qeyd olunan ekoloji təhlükəsiz 

bitki mühafizə vasitələrindən innovativ istifadə edərək hazırlanmış mübarizə tədbirləri elmi- 

metodiki əsaslandırılaraq Dendrologiya İnstitutunun ərazisində olan çoxillik ağaclarda zərərli 

orqanizmlərə qarşı həyata keçirilir, tədbirlər ekoloji təhlükəsizliyi ilə seçilir və inteqrir 

mübarizənin başlıça üstünlüklərini xarakterizə edir. 

Respublikamızın park və bağlarında dendroloji bitkilərin zərərli orqanizmlərinə qarşı 

mübarizə məqsədi ilə xeyirli entomofaunanın xarici ölkələrdən və ya yerli təbii 

ekosistemlərdən introduksiyası və kütləvi çoxaldılması üçün biolaboratoriyaların yaradılması, 

bitki mühafizəsi elminin gələcək prespektiv inkişaf istiqamətidir və bioloji mübarizə 

üsulunun tətbiqində innovativ tədqiqatların genişlənməsini təmin edəcək. 

Tədqiqat illərində, Abşeron bölgəsində park və bağların yaşıllaşdırılmasında istifadə 

olunan təsərrüfat əhəmiyyətli bitki növlərində geniş yayılmış xəstəlik törədiciləri və 
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zərərverici həşəratlar öyrənilərək başlıca təhlükəli olanlar müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, 

bölgədə qarağac, qızılgül, nəcib dəfnə, pittosporum, tut, evkalipt, şam və sərv ağaclarının 

geniş yayılmış təhlükəli zərərvericiləri identifikasiya olunmuş, onlara qarşı ekoloji təhlükəsiz 

bitki qoruyucu vasitələrdən istifadə edərək, mübarizə tədbirləri işlənib hazırlanmış, təsərrüfata 

tətbiq olunaraq, elmi tövsiyyələr verilmişdir [2]. 

Dendroflorada təsərrüfat əhəmiyyətli bitki növlərində 3 sinif, 8 dəstə və 19 fəsilədə 

birləşən 94 növ zərərverici həşərat və 15 növ geniş yayılmış xəstəlik törədicisi identifikasiya 

olunmuşdur. Elmi araşdırmalar nəticəsində hər il yeni zərərverici və xəstəlik törədiciləri 

hesabına bu siyahı təzələnir və yenilənir. 

Həmçinin, Abşeron bölgəsinə introduksiya olunmuş bəzi çoxillik bitki növlərinin invaziv 

xüsusiyyətləri tədqiq edilərək, invaziv statusu müəyyənləşdirilirmişdir (Nəhəng aylant- 

Ailanthus altissima Mill). İnvaziv növlərin ölkəyə daxil olma yollarının müəyyən edilməsi 

və yayılmasının qarşısını almaq üçün təkliflərin hazırlanması olduqca vacibdir. 

Bölgədə, dendroloji bitkiçilikdə bəzək bitkisi kimi becərilən bəzi lianların (daş sarmaşığı, 

tekoma-nargülü) parazitlik xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. 

Eyni zamanda, Abşeronda şam ağaclarının qurumasına səbəb olan qətranlı xərçəng 

xəstəliyinin törədicisi və qızılgül bitkisinin geniş yayılmış pas və unlu şeh xəstəliyi 

öyrənilərək, mübarizə tədbirləri hazırlanmışdır. 

Abşeronda tinglərə zərər verən təhlükəli zərərverici növlər aşkar edilərək, onlara qarşı 

mübarizə tədbirlərinə dair elmi səmərəli təkliflər hazırlanaraq təsərrüfata tövsiyyələr 

verilmişdir. 

Beləliklə, Abşeron dendroflorasının fitosanitar vəziyyəti ilə əlaqədar hazırkı mərhələdə 

aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olur ki, 

müxtəlif ekoloji mühit amillərinin təsiri altında tarixən formalaşmış bitki növləri, 

məskunlaşdığı coğrafi areallardan toxum və əkin materialı kimi Abşeron yarımadasına 

gətirilmiş, bölgənin özünəməxsuz torpaq-iqlim şəraitində qarışıq bitkilərdən ibarət 

aqrofitosenozlar yaranmışdır, bu proses həmçinin, bölgədə yeni zərərverici həşərat və xəstəlik 

törədicilərinin inkişafına güclü təkan vermişdir. 

Nəticə: Çoxillik monitorinq və müşahidələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 

Abşeron dendroflorasında fitosanitar vəziyyət, ekoloji mühitin müxtəlif biotik və abiotik 

stress amillərinin təsiri altında daima gərgindir və yenilənir. Müxtəlif ekoloji mühitlərdən 

sürətlə introduksiya olunan yeni bitki növləri ilə gətirilən zərərverici həşəratların, xəstəlik 

törədicilərin, eyni zamanda əlverişsiz mühit amillərin və antropogen təsirlərin nəticəsində 

bitkilərin sanitar durumu daima pisləşir, onlar tez-tez xəstələnir, zədələnir və s. təsirlərə 

məruz qalırlar, problemin həlli ilə əlaqədar bölgədə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması gələcək 

perspektiv istiqamətlərdir.. 
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СОВРЕМЕННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСТЕНИЙ АПШЕРОНА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

MODERN PHYTOSANITARY CONDITION OF DENDROLOGICAL PLANTS IN 

ABSHERONWAYS TO IMPROVE AND PERSPECTIVE DEVELOPMENT 

DIRECTIONS 

Gahramanov Sh.Sh., Mamedov HA. 

Summary 

In this article were analyzed pests and diseases of dendrological plants in Absheron and 

the current phytosanitary condition of dendroflora in the region, ways of improvement and 

perspective development directions were commented. 
 

Гахраманов Ш.Ш., Мамедов Г.А. 

Резюме 

В статье проанализированы вредители и болезни дендрологических растений 
Апшерона, а также современное фитосанитарное состояние дендрофлоры в регионе, 
выявлены пути улучшения и перспективные направления развития. 

 

SYMPHYOLOMA (BİTŞİKMEYVƏ ) GRAVEOLENS KÖKLƏRİNDƏ BİOLOJİ 

FƏAL MADDƏLƏRİN TƏTQİQİ 

Məmmədova Hüsniyə Qara t.ü.f.d., Ələsgərova Ədilə Novruz b.ü.e.d., 

Məmmədov Emin Elxan 

1Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 5008, 43-cü məhəllə 

Email: husniya.mammadova@mail ru 
2AMEA-nın Botanika İnstitutu, Badamdar şosesi 40, Bakı Az 1074 

3Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

Bakı, Tiblisi pros., 3165 

Apiaceae fəsiləsi növləri üçün müxtəlif qruplardan olan kumarin törəmələri 

xarakterikdir. Bu fəsiləyə daxil olan cinslərdən biridə Symphyoloma-dır. Cinsə Böyük 

Qafqaz üçün endem olan bir növ daxildir (S.graveolens) [1,2]. Çoxillik, kökü ətləşən, yoğun, 

gövdəsi zəif inkişaflı, yarpaqları kökətrafında yerləşən, lələkvari, ləçəkləri ağ, meyvəsi enli 

ovalşəkilli bitkidir. 

S.graveolens növü özünəməxsus kumarin törəmələri sintez edirlər. S.graveolens 

növündə ekstraktiv maddələri tətqiq etmək üçün İQ , 
1
H, 

13
C NMR-spektrometriya 

metodlarından istifadə edilmişdir. Sütunlu xromatoqrafiya metodundan istifadə edərək 

C11H6O4, C16H16O6, C16H14O5 molekulları fərdi şəkildə alınmışdır. 
Tətqiq etdiyimiz molekulun (C11H6O4) 1H NMR- spektrində aydınlaşan və sahəsi 1H 

olan siqnallar: 6,69 (d., J=9,90 Hz), 8,15 (d., H=9,90 Hz), 6,96 (s.,1H),7,84 (d., J=2,40 Hz) 

və 7,46 m.h. (d.,J=2,40Hz) uyğun olaraq furokumarin quruluşunun H-3, H-4, H-8 və furan 
tsiklinin H-2 və H-3 protonlarını xarakterizə edir [3]. 

Müəyyənləşdirdiyimiz ikinci (C16H16O6) birləşmənin 1H NMR spektrin zəif maqnit 

sahəsində aydınlaşan siqnallar: 6,30 (d., J=9,65 Hz, 1H, H-3), 8,20 (d., J=9,65 Hz, 1H H-4), 

7,30 (s.,1H, H-8), 7,00 (d.,J=2,30 Hz, 1H, H-3’), 7,60 m.h.(d., J=2,30 Hz, 1H, H-2’) 

molekulun furokumarin hissəsini səciyyələndirir. H-3,H-4,H-8 və furan tsiklinin H-2 və H- 

3 protonlarını xarakterizə edir. 

Tətqiq etdiyimiz üçüncü maddənin (C16H14O5)1H NMR-spektrindəki 2 sinqlet 

siqnal 2metil qrupuna (s., 1,30 və 1,40 m.h.), epoksitsiklin karbon atomunabirləşmiş 
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Açar sözlər: Arbotom, ağac sıxlığı (CT), rentgen əsaslar, X-ray əsaslı komputer 

tomoqrafiya 

Ключевые слова: Арботом, плотность древесины (КТ), рентгеновские базы, 

рентгеновская компьютерная томография 

protonu səciyyələndirən kvartet (3,20 m.h., J1=4,14, J2=6,43 Hz), hər birinin sahəsi 1H 

olan 2 kvartet (4,40 v. 4,60 m.h., J1=4,14, J2=11,03Hz) oksigen atomu ilə rabitədə olan 

metilen (–CH2–) qrupuna aid edilmişdir. 

Symphyoloma graveolens növündən alınmış maddələrin tibbi profilaktikada istifadəsi 

gözləniləndir. 
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LERİK MEŞƏ-LANDŞAFTINDA YERLƏŞƏN BƏZİ NÖVLƏRİN TOMOQRAFİK 

ÖLÇMƏLƏRLƏ PROBLEMLƏRİNİN TƏYİNİ 

Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu, Qulizadə Sona Famil qızı 
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AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı 

Xülasə: Tədqiqat işində ağac gövdələrinə elektrik impulsları ötürülməklə tomoqrafik 

təhlil edilmiş mühit amillərinin növün xəstəliyinə şərait yaradan və inkişafına mane olan 

səbəblər elmi əsaslarla araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, bu metodik üsulla növlərin 

sağlamlıq dərəcəsini təyin etməklə yanaşı onların uzunömürlülüyünu də müvafiq tədbirlər 

əsasında aradan qaldırmaq mümkündür. 

Keywords: Arbot, wood density (CT), X-ray bases, X-ray computed tomograph 

Abstrakt: Tədqiqat işində ağac gövdələrinə elektrik impulsları ötürülməklə 

tomoqrafik təhlil edilmiş mühit amillərinin növün xəstəliyinə şərait yaradan və inkişafına 

mane olan səbəblər elmi əsaslarla araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, bu metodik üsulla 

növlərin sağlamlıq dərəcəsini təyin etməklə yanaşı onların uzunömürlülüyünu də müvafiq 

tədbirlər əsasında aradan qaldırmaq mümkündür. 

Giriş: Hirkan meşələri yüksək növ zənginliyi ilə üstünlük təşkil edir. Bu ərazilərdə 

enliyarpaqlı növlərə daha çox rast gəlinir. Meşələrin çox hissəsi qiymətli ağac cinslərindən 

ibarətdir (dəmirağac, palıd, fıstıq, vələs, cökə, ağcaqayın və s.) [1]. Tədqiqat işində Lerik 

meşə-landşaftinda yerləşən bəzi növlərə impuls dalığaları ötürülməklə tomoqrafik ölçmələrlə 

problemlərinin həlli istiqamətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya 

İnstitutunun “Dendroxronologiya” laboratoriyasında geniş tədqiqat işi aparılmışdır. 

Tədqiqat metodu: Azərbaycan meşələrinin aktual problemlərdən biri üçüncü relikt 

dövrə aid Hirkan meşələrinin endem, nadir nəsli kəsilməkdə olan ağac bitkilərinin sağlamlıq 

dərəcəsinin təyin edilməsidir. Tədqiqat işində Arbotom cihazından istifadə edərək rentgen 

əsaslı impuls dalğaları ötürməklə ağac gövdəsinin komputer tomoqrafiyası təhlil edilmişdir. 

Müxtəlif metodlardan istifadə etməklə koordinatlar müqayisəli təhlil edilmiş, ağacın 

gövdəsindən götürülmüş nümunələrin xüsusiyyətləri əvvəlcə məkanda, daha sonra isə 

laboratoriya şəraitində aşkar edilərək oduncaq halqalarının quruluşu, sağlamlıq dərəcəsi 

müəyyən olunmuşdur. Beləliklə, müqayisəli təhlillər göstərdi ki, bu metodlar xüsusi tətbiqləri 

yaxşılaşdıran tomografların təsviri üçün tamamlayıcı kimi istifadə edilə bilər. 

mailto:Dendrary@mail.az
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Tamamlanmamış yarım məlumatlar isə vizual görüntünün yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu 

da sonradan komputerdə boz dəyər sisteminə çevrilir. Boz dəyər sistemi isə çox vaxt yalnış 

nəticələr verə bilir. Bununla da müəyyən problemlər yaranır ki, bu da vaxt itkisinə gətirib 

çıxarır. 

Tədqiqatın gedişatında Arbotom müasir cihazından istifadə edilmişdir. Məlum 

olmuşdur ki, ağcaqayın növündə gövdənin uzunluğu boyunca xəttlərin dəyişməsi müşahidə 

edilir. Rütubətli ərazilərdə təbii halda yayılmış ağcaqayın növünün Arbotom tomoqrafları 

quraqlığa nisbətən, kökün homogen kəsişmələrini daha asan təyin etməyə imkan verir. 

Bitkinin gövdəsinə 60-100 sm məsafədə impulslar ötürməklə müxtəlif kəsişmələrin 

koordinatları əsasında sağlamlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilmişdir. Təhlillər nadir nəsli 

kəsilməkdə olan ağaclar üzərində aparıldı. Gürcü ağcaqayının (Acer ibericum M.Bieb.) [2, 

səh. 96-97] və Şərq   vələsinin (Carpinus orientalis Mill.) [3, səh 252-253] gövdələri qalın, 

enli və iqlim şəraiti səbəbindən mamırlarla örtülüyündən simbioz həyat tərzi keçirməklə 

ağaca zərər verib-verməməsini müəyyənləşdirmək üçün bu ağacların yaşını təhlil etməklə 

yanaşı, impuls dalğaları ötürməklə növün sağlamlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilərək gövdənin 

nə dərəcədə problemli olduğunun aşkar edilməsi tədqiqatın əsas məqsədi olmuşdur. 

Ağcaqayın cinsinə aid Acer ibericum (Gürcü ağcaqayını) növünə 1 m hündürlükdə 

impuls dalğaları verilmişdir. Ortalama diametri 90 sm olan növün gövdəsi üzərində yoxlama 

aparıldı. Yerdən 100 sm hündürlükdən elektrik zondları ağaca bərkidildi. Gövdə enli 

olduğundan 6 elektrik zondu müxtəlif məsafələrdə yerləşdirilsə də, ortalama 40 sm aralıqlarla 

yerləşdirildi. Sensorlar aşağıdakı mövqelərdə bağlandı: 275°, 40°, 80°, 120°, 160°, 200°. 

Məhz bu səbəbdən diametr (Şək. 1.) 

Alınan 2D görüntü əsasında müəyyən edildi ki, ağac gövdəsi boyunca mamır olan 

hissələr bitkiyə zərər verir və gövdəni daxildən çürüdür [4, səh. 243-252]. Mamırların Şimal 

hissədə daha yaxşı inkişaf etdiyini nəzərə aldıqda kompasla da müəyyən olundu ki, ağac məhz 

Şimaldan çürüməyə başlamış və cənuba doğru çürümə artmağa başlamışdır. Ağacın gövdəsi 

mamır örtüyündən təmizlənməzsə, impulsların 87.54 sm alındı keçiriciliyi daha da 

zəifləyəcək və bir neçə ilə ağac tamamilə çürüyəcəkdir. (Şəkil 1.) 

Nəticə: Ağacların sağlamlığı Arbotom ilə yoxlanıldı. Aparılan elmi-tədqiqat işi 

nəticəsində aydın oldu ki, Arbotom cihazı ağaclar üçün mühüm əhəmiyyətə malik bir cihaz 

olub, elektrik impulsları vasitəsilə stress dalğalar ötürülərək ağacların tomoqrafiyasını ölçüb 

daxildəki çürüməni aşkar edir və bununla da ağacların çürüməsi vaxtından əvvəl məlum 

olduğundan çürümənin artmasının qarşısı alınaraq yaranmış problemlər həll oluna bilir. 

Xaricdən çürümüş görünən ağacı kəsmədən əvvəl daxilindəki çürümənin dərəcəsini müəyyən 

etməklə aradan qaldırmaq olar. Son dövrlərdə Arbotom cihazı ilə aparılan tədqiqatlarla bir 

çox ağacın kəsilmə təhlükəsi aradan qaldırılmış və bu sayədə bir xeyli ağac məhv olma 

a b c 

Şəkil 1. Ağcaqayın gövdəsinin 2D tomoqrafiyası (a), tomoqrafiya ölçüləri (b) və 

impulsların keçiriciliyi (c). 

təhlükəsindən xilas olmuşdur. Arbotom metodu əsasən mişarlama sənayesində geniş bir tətbiq 
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DETERMINATION OF PROBLEMS THROUGH TOMOGRAPHIC 

MEASUREMENTS OF SOME SPECIES LOCATED IN LERIK FOREST- 

LANDSCAPE 

Mammadov Tofig Sadig oglu, Gulizade Sona Famil gizi 

In this very research paper, furthermore, the acquired outcomes and directions of 

eliminating causes that prevent the develoment of the species by the use of transmitting 

electrical impulses into their trunks, have been fetched into light. And it has been clearly 

appeared that via this beneficial methodic way, the plants can have not only a sturdy trunk, 

but also longevity. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ В ЛЕРИКСКОМ ЛЕСНОМ 

ЛАНДШАФТЕ С ПОМОЩЬЮ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

üçün istifadə edilə bilən, bir ağacın daxili kök quruluşunun dəyişməsini ətraflı təhlil etmək 

üçün, bir görüntüdə yüksək səviyyədə məlumat əldə etməyə imkan verir. [5, səh. 112-115] 

Nəticədə ağacın gələcəkdə məhv olma təhlükəsi və çürümə problemi aradan qaldırılır. 
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Summary 
 

Мамедов Тофик Садыг оглы, Гулизаде Сона Фамил кызы 

Резюме 

Здесь отражены результаты исследования, полученные с помощью 

томографического анализа с передачей электрических импульсов на стволы для 

устранения причин экологических факторов, способствующих возникновению 

заболевания и предотвращения его развития. Выяснилось, что этот способ не только 

укрепляет организм видов, но и способствует их долголетию. 

 
 

MONITORING OF SOIL POLLUTION AND CONTAMINATED SOILS WITH 

HEAVY METALS 

Bayramova Ayten Ramiz qızı 

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan 

ayten_bayramova_91@mail.ru 

Abstract: The development of industrial development and city populations in the last 

decade is the reason for the exacerbation of a number of environmental problems in the 

territory of cities. Strengthening the environmental protection of the environment is 

accompanied by air and water pollution, collecting pollutants of pollutants that cause city 

residents to deteriorate in living conditions. 

Keywords: heavy metals, urban lands, technological anomalies, ecology, pollution. 
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Literature review. 

Contaminants are an ingredients, anthropogenic substances, including the amount of the 

environment, which are more than the natural level of receipts. The soil contamination is an 

anthropogenic disintegration of chemicals, anthropogenic impacts, anthropogenic impacts, 

natural regional background levels. Due to the purchase of anthropogenic sources, the excess 

of certain chemicals in the human environment (compared to natural levels) is an 

environmental threat to the environment. 

The use of chemicals in economic activity and the involvement of anthropogenic 

transformation in an environment is constantly growing. Feature of the intensity of production 

and use of chemical elements - is the proportion of technology - a lithosphere of an element of 

an element of annual production or an element. The high technological aspect of hair loss for 

the most active used elements by the person is valid for those who are low in literage. 

Technologically highly technologically, Hg, Sb, Pb, Cu, Se, Ag, Cr, Zz, are characterized by 

such metals in different types of production. The lower amount of these elements on the rocks 

(10-2-10-6%), cultural significant. This causes these elements to the removal of large amounts 

of ore from the lands of the subsequent global scattering in the environment [1]. 

In addition to technology, other equipment of the technology is also offered. Thus, the 

ratio of the element to technologically biofilic (biofilism - the clari concentration of chemical 

elements) MA Glazovskaya called for the destructive elements of the technogenesis. The 

destructive activity of techno elements - characterizes the risk of elements of living 

organisms. Another quantitative characteristics of the anthropogenic presence of shimicogenic 

elements in the global period of the planet is a man-made enrichment factor calculated as the 

ratio of the natural flow of technogenic flow of the chemical element. The level of 

technogenic enrichment is an indication of the level of shimic elements, both the techniques 

of the techniques of the elements, but also in the surface natural environments [2]. 

The concept of anomalies developed by human. Geochemical anomaly is characterized 

by combinations that are characterized by substantial growing concentrations of any chemical 

elements or combinations characterized by increased concentrations of any chemical elements 

or combinations. The identification of man-made anomalies is one of the most important 

environmental and geochemical problems to assess the environmental situation. Anomalies 

occur as a result of purchase of various substances in the landscape components, human 

resources, and some volume, the values of anomalous concentrations of elements are more 

information. According to the spread of A.I. PERELMAN AND N.S. Kasimov (1999) 

separates the following technological anomalies: 

1) Global - covering the whole world (for example, the growing content of CO2 in the 

atmosphere, the collection of artificial radionuclides after a nuclear explosion); 

2) acts of pesticides, mine rally fertilizers, sulfur combinations, in certain parts of the 

continents, natural zones and territories, natural zones and areas, sulfur compounds, etc.; 

3) Local - in the atmosphere, lands, waters, formed in plants around the industrial 

sources: plants, mines, etc. 

When evaluating the man-made anomalies, background areas, as a rule, as a rule, as a 

rule, as a rule, the background production areas are selected. One of the criteria of anomalis is 

the proportion of the content of an abnormal element in the components of the landscape, 

which is the coefficient of man-made concentration or anomalism. 

Hygienic pollution standards are used to assess the impact of the amount of pollutants 

entering oronomy - transparent permission concentrations. This is the maximum composition 
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of a harmful substance that does not affect a natural object or product (water, air, land, food), 

human health or other organisms. 

Soil pollution with heavy metals 

Heavy metals (HM) already ranks second in danger, gives pesticides and gives 

pesticides and significantly significantly exceeded widespread pollutants such as carbon 

dioxide and sulfur. In the future, they can be more dangerous than nuclear power plants and 

solid waste waste. Contamination is associated with widespread use of HM, widely produced. 

Due to flawless systems to clean HM, soil, including soil, contaminates and expands. HM, 

observations include special contaminants that are mandatory in all environments. 

It is the main environment in the land, including the atmosphere and water environment. 

It also serves as a secondary injection of ground air and water in the world's ocean. After that, 

it is mastered by plants that fall for food. 

The term "heavy metals", which characterizes a large group of dirty substances, recently 

received an important distribution. In various scientific and applied works, the authors 

comment on the meaning of this concept in different ways. In this regard, the number of 

elements consisting of heavy metals varies widely. A large number of features are used as 

material criteria: atomic weight, density, toxicity, natural environment, the degree of 

participation in natural and man-made periods. 

Works and environmental monitoring of environmental pollution problems, more than 

40 elements of the periodical system of heavy metals today, D.I. Mendeleva, with an atomic 

mass with more than 40 atomic facilities: v, CR, MN, FE, CO, CU, CD, SN, PB, Bi, etc. Must 

be difficult to review metals over 8 g / cm. In this case, the following conditions play an 

important role in classifying heavy metals: high toxicity of living organisms in relatively low 

concentrations, as well as bioakcumulation and bio-zoom. It is part of many enzymes, to take 

an active part in biological processes, almost all metals (leader, mercury, cadmium and 

bismuth, bismuth, bismuth, biological, cadmut, cadmut, cadmut, cademoid, and a lot of 

enzymes. 

In the dust of the metallurgical industry, RUD refining plants, PB, ZN, BI, SN-10 years 

(10-12), Cd, V, Sb concentration - thousand times in competition, Cd, Mj, Pb, Sn, Bi , Ag - 

Hundreds of times. The plants of non-ferrous metallurgical institutions, paint industry and the 

same concrete structures are enriched with mercury. In the dust of machine-building facilities, 

concentration W, Cd, Pb increases (Table 1). 

Table 1 

Main man-made sources of heavy metals 

 

Sources of heavy metals Elements 

Non-ferrous metallurgy Pb, Zn, Cu, Hg, Mn, Sb, W, Co, Cd 

Ferrous metallurgy Ni, Mn, Pb, Cu, Zn, W, Co 

Energy As, Sb, Se 

Oil industry Pb, Cu, Ni, Zn, Mn 

Coal burn Sb, As, Cd, Cr, Mo 

Oil burning As, Pb, Cd 
 

It is important to identify both the early detection of environmental threats associated 

with pollutants. The results of soil surveys are in the development of health threats and living 

conditions in pollution and settlements, in the development of land recycling activities, 

prevention of people's diseases, etc. 
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The sampling points to determine the level and level of soil pollution are placed in the 

wind flowers, terrain, vegetable cover and hydrological conditions, I.E. Conditions that 

provide pollutants from the source. Near the source of pollution, the selection point is more 

often than (50, 100, 200, 300 m), reduces the removal of selection frequency. The form of the 

inquiry area is an irregular figure that extends along the wind load. While the soil controls the 

pollution of soil, testing sites are placed on roadside strips, samples are taken from narrow 

ribbons with a wide of 0-10, 10-50 meters 0-10 cm from a depth of 0-10 cm. The test sites are 

regular and periodic observations are carried out. Changing movable forms of controlled 

elements is recommended to hold (1-5) in several years. The indicative area of the circuit is 

determined by the degree of industrial development, great pollutants, with the characteristics 

of the managed element. 

Regional monitoring is aimed at assessing the impact of all types of human activities to 

the situation around the region. It is a monitoring of the interaction of nature and people in the 

environmental management process [3]. 
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Резюме 

Развитие промышленного развития и городского населения в прошлом 

десятилетии является причиной обострения ряда экологических проблем на территории 

городов. Усиление охраны окружающей среды окружающей среды окружающей среды 

сопровождается загрязнением воздуха и воды, собирая загрязнители загрязняющих 

веществ, которые вызывают резиденты города ухудшаться в условиях жизни. 

Xülasə 

Son on ildə müşahidə olunan sənayenin inkişafı və şəhər populyasiyalarının sayının 

artması şəhərlər ərazisindəki bir sıra ekoloji problemlərin kəskinləşməsinin səbəbidir. Ətraf 

mühitdəki texnogen mətbuatın gücləndirilməsi hava və suyun çirklənməsi, şəhər sakinlərinin 

yaşayış şəraitində pisləşməsinə səbəb olan çirkləndiricilərin çirkləndiricilərinin toplanması ilə 

müşayiət olunur. 

 
KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ GEOMORFOLOJİ 

QURULUŞUNUN MÜHÜM XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

b/m İsgəndərov A.H., f/prof. Nuriyev R.M. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı, erozion parçalanma, qravitasiya 

prosesləri, düzəltmə səthlər, yüksək dağlıq, orta dağlıq, alçaq dağlıq, Gəncə maili düzənliyi. 

Keywords: North-eastern slope of the Lesser Caucasus, erosion fragmentation, 

gravitational processes, leveling surfaces, high mountain, medium mountain, low mountain, 

Ganja sloping plain 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı Azərbaycanın Geomorfoloji Rayonlaşdırılmasında 

Ön Asiya yaylaları əyalətinin, Kənar Kiçik Qafqaz vilayətinin, şimal-şərq yamacı 

yarımvilayətni təşkil edir. O isə öz növbəsində beş geomorfoloji rayona bölünür: 1. Ağstafa. 
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file:///C:/Users/User/Videos/Downloads/problemy-ekologii-i-zagryazneniya-vozdushnoy-sredy-g-darhana.pdf
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2. Şəmkir. 3. Daşkəsən- Ağcakənd. 4. Şahdağ. 5. Murovdağ. Göründüyü kimi rayonların 

əsasında kənar oroqrafik vahidlər durur, onlar da bir-birindən tektonik çökəkliklərlə ayrılır. 

Eroziya prosesləri geomorfoloji xüsusiyyətlərin ən əsasıdır və onun təsiri altında vilayətin üç 

yarımvilayətə bölünməsi baş vermişdir ki, onlarda biri də tədqiqat aparılan şimal-şərq 

yamacdır. 

Vilayətin əsas oroqrafik vahidləri Murovdağ və Şahdağ silsilələri, Şəmkir gümbəzvari 

çökəkliyi, Başkənd-Dəstəfur çökəkliyi və s-dir. Buradakı silsilələrdə intensiv erozion 

parçalanma, qravitasiyanın təsiri ilə gedən proseslərin və qayalıqların genış yayılması diqqəti 

cəlb erir. Yüksək dağlıqda buzlaq relyef formaları, orta və alçaq dağlıqda dağlararası dərin 

çökəkliklər və “V” şəkilli dərin çay dərələri, maqmatik mənşəli yüksəkliklər, orta dağlıqda və 

düzənlikdə düzəltmə səthləri geniş yayılmışdır. Düzəltmə səthlərinin yaranması denudasiya 

və çayların yan eroziya proseslərinin birgə fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur [1 səh 64]. 

Kiçik Qafqaz meqaantiklinoriumunun cənub-şərqində yerləşən Murovdağ antiklinal 

silsiləsi böyük yüksəkliyə (Gamışdağ 3724 m) və az meyilli yamaclara malik olmaqla 

bərabər, Mezozoyun Yura, Təbaşir, Neogen və Paleogen dövrü yaşlı vulkanogen, vulkanagen- 

çökmə və çökmə mənşəli süxurlarından ibarətdir. Asimmetrik formalı Murovdağın şimal 

yamacı az meyilli hamardır, yamacı eninə parçalayan çayların (İncə, Goran, Kürək, Qoşqar, 

Gəncə və s) arasında erozion silsilələr uzanırlar [4 səh 12]. Silsilənin cənub yamacları, dikdir, 

onu kəsən çayların sahilləri də dik və pilləlidir. 

Murovdağın qərb qurtaracağında uzanan Şahdağ horst-sinklinal silsiləsi (Şahdağ 

silsiləsi tektonik cəhətdən Şahdağ sinklinoriumuna aiddir) isə orta və üst təbaşir terrigen, 

vulkanik və vulkanik-çökmə dəniz çöküntüləri, paleogen yaşlı qranitoid intruziyaları ilə 

kəsilən süxurlarından təşkil olunmuşdur [3 səh 56]. Silsilə asimmetrik olduğundan şimal-şərq 

yamacı uzun, cənub-qərb yamacı qısa olmaqla vadilərə parçalandığından sellidir. Çay dərələri 

yuxarı axınında “V” şəkillidir, hətta orta axında silsilənin Şəmkir antiklinoriumu ilə kəsişdiyi 

yerlərdə də dərələr çox dərindir. Bütün bunlar silsilənin neotektonik mərhələdə intensiv 

qalxdığını və bu səbəbdən də güclü parçalandığının göstəricisidir [1 səh 50]. Relyefin nisbi 

hündürlüyündə fərqin böyük olması intensiv dərin eroziya proseslərinin baş verməsini 

qaçılmaz etmişdir. 

Şahdağ silsiləsi Murovdağ silsiləsinə nisbətən az parçalanmışdır, çünki Murovdağ 

silsiləsi intensiv qalxmalara daha çox məruz qalmışdır. Hər iki silsilənin yüksək hissəsində üst 

pleystosen buzlaşmalarının izləri olan karlar, sirklər və troq dərələri qalmışdır və burada 

nival-şaxtalı və qravitasiya prosesləri üstünlük təşkil edir. Kiçik Qafqazın şimal-şərq 

yamacının əsas morfostruktur elementləri, Pant silsiləsi, Şəmkir və Göygöl qalxmaları, Qazax 

enməsidir və orta və alçaq dağlıq zonalarda denudasiya və eroziya prosesləri müasir relyef 

formalarının formalaşmasında əsas amildir. Burada akkumulyasiya prosesləri dağətəyi və 

düzənlik sahələrdə daha çox inkişaf etmişdir. 

Tədqiq olunan ərazinin geomorfoloji quruluşu torpaq və bitki örtüyündə olduğu kimi 

şaquli qurşaqlıq istiqamətində formalaşmışdır. Ərazinin fiziki coğrafi xüsusiyyətlərinə görə 

şimaldan cənuba bir-birindən kəskin fərqlənən 5 geomorfoloji zonanı ayırmaq olar. 

1. Ərazinin şimalında yerləşən Gəncə maili düzənliyi geomorfoloji zonasının 

hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 500 m-dən az olan sahələri əhatə edir. Bu ərazi Kür çayı ilə 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları arasında yerləşmişdir. Düzənliyin relyefi çox sadədir, 

yalnız ən şimalda Kürə yaxın ərazilərdə sahə çoxsaylı qobu və yarğanlarla parçalanmışdır. 

Eyni zamanda rütubətli dövrlərdə suyunu Kürə çatdırmış çaylar maili düzənlikdə dərin dərələr 

yaratmaqla intensiv sürətlə qobu eroziyasına səbəb olmuşdur, məsələn bəzi yerlərdə 

Gəncəçay dərəsinin dərinliyi 60 m-ə çatır. Yataqları dayaz olan çaylar isə maili düzənliyə 

çıxdıqdan sonra daha çox gətirdikləri materialları çökdürərək gətirmə konusları 

formalaşdırmışlar. 
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2. Cənuba getdikdə 500-800 m arasındakı geomorfoloji tədqiqat aparılan bu dağətəyi 

geomorfoloji zonada biz meyilliyin nisbətən azalmasını, relyefdə dalğalı düzənlik və kiçik 

təpələrin oldüğünü görürük. Kiçik təpələrin hündürlüyü 30-50 m arasında dəyişir, və suayrıcı 

istiqamətində getdikcə meyillilik artır, ərazidən axan çaylar daha sürətli axdığından onların 

yerli eroziya bazisləri daha aşağı düşmüşdür. Ərazinin ümumi meyilliliyi şimala doğru olduğu 

üçün buradakı açıq relyef formaları (dərə, qobu və yarğanlar) Gəncə maili düzənliyi 

istiqamətinə yönəlmişdir. Zonanın bu şəkildə parçalanması çoxlu sayda yaranan əlavə 

yamacların, bəzən dərinliyinin 100 m-dən çox olmasına səbəb olmuşdur. Zonanın qərbində 

meyillilik nisbətən az olduğundan sahə geniş düzənlikdir, buradakı çayların dərələri nisbətən 

düz olmaqla dərinliyi 20-30, bəzi yerlərdə 50 m-ə çatır. 

3. Ərazinin alçaq dağlıq geomorfoloji zonası dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 700- 

1300 m rasaında olan sahələri əhatə edir. Bu zona özündən əvvəlki zonaya nisbətən daha 

mürəkkəb relyef xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir, bir neçə dağlıq yayla və çökəkliklər ayılır ki, 

onlar da dəniz səviyyəsindaən 1000-1200 m –də yerləşir. Tədqiqat ərazisindəki çökəkliklər 

şimalda çay dərələrinə (Tovuzçay, Şəmkirçay, Zəyəmçay, Qoşqarçay, Kürəkçay, Gəncəçay və 

s) tərəf açıldığı halda digər tərəflərdən hündür dağlarla əhatələnmiş və belə relyef çayların 

gətirmə materiallarının akkumulyasiyasına və səthin düzənləşməsinə şərait yaratmışdır. 

Ancaq zaman keçdikcə yerli eroziya bazisinin (müvəqqəti və ya lokal) aşağı düşməsindən 

gətirmə konusunda toplanmış gətirmə materialları yendən yaranan çay dərələri, qobu və 

yarğanlar relyefi daha da mürəkkəbləşdirmişdir [2 səh 11]. Buradakı çökəklikləri ayıran 

dağların yamaclarının meyilliyi 30-45
o
-yə çatır, yarğanların dərinliyi isə 10-15 m və bəzən 

daha çox olur. 

4. Tədqiqat aparılan ərazidə 1300-2000 m-də yerləşən yüksəkliklərdə orta dağlıq 

geomorfoloji zona yerləşir və burada relyefin daha böyük formaları üstünlük təşkil edir. 

Burada çayların dərələri daha böyükdür, əsasən III dövrün vulkanagen süxurları, çökmə 

mənşəli əhəngdaşları və gilli şistlərinə rast olunur. Onların üzərində məhsuldar torpaq qatı 

formalaşdığından bitki örtüyü, xüsusən meşələr yaxşı inkişaf etmişdir. 

Bu zonada çayların fəaliyyəti nəticəsində dağlar şaquli və üfüqi istiqamətdə 

parçalanmışlar, relyef daha çox erozion denudasion formalıdır. Bu zonada mövcud olmuş 

qədim buzlaşmaların çoxu hətta bitki örtüyünün yaxşı inkişaf etməsinə baxmayaraq eroziya 

prosesləri hesabına izlərini də itirmişlər. Bununla belə demək olar ki, ərazidəki bütün çayların 

dərələrində akkumulyativ terraslar diqqəti cəlb edir, halbuki yüksək dağlıqda onlara rast 

gəlinmir. Daha böyük və axını güclü çaylar bərk süxurlarla qarşılaşdıqda erozion terraslar və 

dar dərələr formalaşdırmışlar. 

5. Ərazinin ən cənubu isə hündürlüyü 2000-3000 m və daha çox olan sahələrdir ki, o da 

yüksək dağlıq geomorfoloji zonadır. Burada torpaqəmələgəlmə prosesi çox zəif getdiyindən 

bitki örtüyü də zəifdir, bəzən də bitkidən məhrum olmuş çılpaq qayalıqlardır. Qayalıqların 

ətəklərində əsasən fiziki və mexaniki aşınmanın nəticəsi olaraq müxtəlif ölçülü daş və çınqıl 

səpintiləri toplanmışdır. Murovdağ və Şahdağın suayrıcından şimala getdikcə mütləq 

hündürlük azalsa da çayların sıxlığı artır, onların parçaladığı müxtəlif istiqamətli dərələrdə 

yerli eroziya bazisi dərinləşmişdir. Murovdağdan cənuba istiqamət götürmüş antiklinal və 

sinklinallarda qədim dövr buzlaşmalarının nəinki izi görünür, həm də onların relyef 

əmələgəlməsindəki rolu çox böyükdür, xüsusən antiklinorilərdə buzlaq relyef formaları olan 

morenlər və karlar daha aydın müşahidə edilir. 

Tədqiqatlar Kiçik Qafqazda iki buzlaşma olmasını göstərir və ərazidə ikinci 

buzlaşmanın izləri daha yaxşı qalmışdır. Müxtəlif istiqamətli yamacların ətəklərindəki 

buzlaşmanın izləri isə eroziya prosesləri ilə pozulmuş və ya üzəri yuxarıdan gətirilən 

materialların altında qalmışdır. Bu zonanın əsas relyef formaları dağarası çökəkliklər və çay 

dərələridir, bütün çay dərələri “V” formasındadır. Tədqiq olunan bu zonanın relyefi təkcə 

cənubdan şimala deyil, həm də qərbdən şərqə bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, 
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zonanın şərqinın relyefi daha mürəkkəbdir, maksimum zirvələr, dərin çay dərələri, dağarası 

çökəkliklər, yamacların yüksək orta meyilliliyi (35-40
o
), yerli eroziya bazisinin daha dərin 

olması (500-800 m), eroziyaya təsir edən amillərin daha fəal olması bu ərazinin fərqli 

xüsusiyyətlərdir. Sonda qeyd edək ki, zonanın geoloji quruluşunda da fərqi görmək olur, belə 

ki, suayrıcının qərbində paleogen yaşlı süxurlar üstünlük təşkil etdiyi halda, şərqində intruziv 

süxurlar və təbaşir yaşlı süxurlar üstündür. 

Ədəbiyyat 

1. R. M. Nuriyev, A.H. İsgəndərov. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Gəncə-2018. 

2. R. M. Nuriyev, A.H. İsgəndərov. Azərbaycanın coğrafiyası (Kiçik Qafqazın şimal-şərq 

yamacının coğrafiyası). Gəncə-2018. 

3. S. S. Səmədzadə, R. Ə. Məmmədov. Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin 

geologiyası. Bakı-2011. 

4. Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı Elm-2012 

IMPORTANT FEATURES OF THE GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE 

OF THE NORTH- EASTERN SLOPE OF THE LESSER CAUCASUS 

Iskenderov A. H., Nuriyev R.M. 

Ganja State University 

Summary 

The north-eastern slope of the Lesser Caucasus in the geomorphological zoning of 

Azerbaijan forms the province of the Central Asian plateaus, the Outer Lesser Caucasus 

region, the north-eastern slope semi- province. İt is divided into five geomorphological 

regions: 1. Agstafa. 2. Shamkir. 3. Dashkasan-Agjakend. 4. Shahdag. 5. Murovdag. As it seen, 

the regions are based on external orographic units, which are also separated by tectonic 

depressions. Erosion proceses are the most important geomorphological features and under its 

influence, the region was divided into three sub- regions, one of which is the north-eastern 

slope under research. The main orographic units of the region are Murovdagh and Shahdagh 

ranges, Shamkir domed depression, Bashkend-Dastafur depression, etc. 

 
 

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMCINDA HAVANIN TEMPERATUR REJİMİ 
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Xülasə: Məqalə Böyük Qafqazın cənub yamacında havanın temperatur rejiminə həsr 

olunmuşdur. Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacında atmosfer havacına təsir edən 

amillər göstərilir, havanın yerli sirkulyasiyasının və ərazinin yüksəkliyinin havanın 

temperaturuna təsiri, havanın orta çoxillik temperaturu, mütləq maksimum və minium 

temperaturuları, temperaturun illik gedişi və inversiyası təhlil olunur. 

Açar sözlər: havanın orta temperaturu, mütləq minium temperatur, mütləq maksimum 

temperatur, yerli sirkulyasiya, temperaturun çoxillik rejimi, temperaturun illik gedişi, 

temperatur inversiyası 
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maximum temperature, local circulation, temperature multiplication mode, annual 

temperature variation, temperature inversion. 

Ключевые слова: Средняя температура воздуха, абсолютный минимум 
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Ərazinin relyefi, radiasiya rеjimi һava dövranı prosеsləri və s.-dən asılı оlaraq havanın 

temperaturu qeyri-bərabər paylanmışdır. 

Düzənlik və dağətəyi saһələrində оrta illik temperatur 14-10° olub, yüksəklikdən, 

yamacların mеyli və istiqamətintən asılı оlaraq tədricən azalır və dağlıq zоnada 9-4° və 

bundan da az оlur. Ən isti ayın (iyul- avqust) оrta temperaturu 20 - 24 , ən soyuq ayın 

(yanvar) оrta temperaturu isə 0 - 2° arasında dəyişilir. Dağlıq sahələrdə iyulda оrta temperatur 

10-15°, yanvarda isə -4, -6° оlur. 

Ən isti sahə Qanıx - Əyriçay və Acınoһur düzənliyi һеsab еdilir. Burada yayda һavanın 

maksimum temperaturu 38- 40°-dən artıq olur (cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1 . 

Havanın orta temperaturu, °C 

 

Stansiya 
Aylar 

İl
li

k
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Balakən 1,4 3,2 7,2 12,4 17,7 21,5 24,4 24,3 20,0 14,8 8,3 3,4 13,3 

Zaqatala 1,0 2,4 6,3 11,6 17,0 20,9 23,9 23,9 19,2 13,6 7,5 3,0 12,5 

Qax 0,8 2,1 5,8 11,2 16,8 20,6 23,8 23,7 18,9 13,4 7,2 2,8 12,2 

Şəki 0,5 1,8 5,3 10,7 16,5 20,4 23,6 23,5 18,6 13,1 6,9 2,6 12,0 

Oğuz 0,1 1,6 5,5 10,8 16,3 20,3 23,6 23,7 18,9 13,3 6,9 2,0 11,9 

Qəbələ 0,9 0,1 4,0 9,6 15,2 19,0 21,9 22,0 17,3 11,7 9,7 1,2 10,6 

Ağsu 1,9 3,4 6,3 12,0 18,6 23,2 26,4 26,6 21,6 15,8 9,2 4,7 14,1 

İsmayıllı -0,7 0,2 3,6 9,4 15,4 19,4 22,6 22,6 17,6 12,0 6,0 1,6 10,8 

Şamaxı -0,5 0,4 3,3 9,2 15,5 19,8 23,2 23,2 18,0 12,2 6,4 2,0 11,1 

 

Yüksəkliyin artması ilə havanın temperaturu tədrican azalır. Orta illik temperatur 

qradiyenti 0,55 - 0,57° оlub, yayda 0,70-0,75°, qışda 0,46 - 0,48° təşkil еdir. İl ərzində 1000 - 

1500 m yüksəklikdə 7-10°, 1600 - 2200 m-də 3-6°, 2600 -  2900 m-də isə -0,5°,   2,0° 

temperatur оlur [3]. (şəkil 3). 
Temperaturun illik gedişində bir maksimum (iyul-avqust) və bir minimum (yanvar) 

müşahidə еdilir [1] . 

Cənub yamacının qərb rayonları Baş Qafqaz sıra dağları ilə soyuq һava kütlələrinin 

təsirindən qоrunduğundan qış aylarında bura müsbət termik rеjimə malik оlub, şimal-şərq 

yamaca nisbətən 2-5° istidir. Məsələn, qışda şimal yamacda yerləşən Qasımkənddə һavanın 

temperaturu -0,2 - 1,0° оlduğu halda, cənub yamacda yerləşən Balakəndə 2,5°, Zaqatalada 

3,1°-dir. Cənub yamacın şərq rayonları qərb rayonlarına nisbətən soyuq һava kütlələrinin 

təsirinə cоx məruz qaldığından qışda һavanın оrta temperaturu 1,5 - 2,0° aşağı olur. 

Yaranmış sinоrtik şəraitdən və ərazinin оrоqrafiya xüsusiyyətlərindən asılı оdaraq qışı soyuq 

kеcən bəzi illərdə temperatur invеrsiyası müşaһidə оlunur. Bu zaman alçaq dağlıq saһələrdə 

һavanın temperaturu düzənliyə nisbətən 2 - 3° yüksək оlur. Bu vəziyyət һava temperaturunun 

cоxillik rejimində də nəzərə çarpır. Bеlə ki, qışda оrta temperatur Muğanlıda 1,0° оlduğu 

һalda, Balakəndə 2,6°, Zaqatalada 3,1°-dir [4]. 
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Stansiya 
Aylar 

İl
li

k
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Balakən -8 -6 -3 2 8 12 14 14 8 5 -1 -6 -10 

Zaqatala -9 -7 -4 1 7 11 14 14 8 4 -2 -6 -10 

Qax -9 -8 -5 0,5 6,5 11 14 14 8 4 -2,5 -6,5 -10 

Şəki -9 -9 -6 0 6 11 14 14 8 4 -3 -7 -12 

Oğuz -11 -8 -5 0 5 10 13 14 8 3 -4 -9 -14 

Qəbələ -12 -11 -8 -1 5 9 13 13 6 2 -4 -10 -14 

Ağsu -6 -5 -2 2 9 13 17 18 13 7 0 0,4 -8 

İsmayıllı -22 -18 -13 -6 1 4 8 8 2 -6 -11 -18 -22 

Şamaxı -19 -15 -12 -6 1 3 8 9 3 -5 -10 -15 -19 

 

Cədvəl 2. 

Havanın mütləq minium temperaturu 

Yaz aylarında (mart) temperaturun tədricən artmasına baxmayaraq bəzi illərdə soyuq 

һava kütlələrinin ardıcıl оlaraq əraziyə daxil оlması ilə şaxtalar (sоyuqların qayıtması) 

müşahidə еdilir. Bеlə һallarda һavanın оrta sutkalıq temperaturu dağlarda -8-12°, düzənlikdə 

-4 - 6°-dən aşağı оlur ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinə (tеz çicəkləyən) xeyli ziyan vurur 
[3]. 

Yay aylarında düzənlik və yüksək dağlıq zоna arasında maksimum temperatur fərqi 12- 

14°- yə qədər оlur ki, bu da yerli (dərə) sirkulyasiyanın inkişafına və yağıntnların artmasına 

təsir еdir. Maksimum temperatur düzənlik və alçaq dağlıq zоnalaqda 36-39°, оrta dağlıq 

zоnada 27-30°, yüksək dağlıq zоnada isə 23-25° arasında dəyişilir [2]. 

Cədvəl 3. 

Havanın mütləq maksimum temperaturu 

Stansiya 
Aylar 

İl
li

k
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Balakən 18 25 27 29 36 36 37 37 37 33 27 24 37 

Zaqatala 19 24 28 31 36 36 38 38 37 33 25 23 38 

Qax 19 23 28 30 34 36 38 38 37 32 26 23 38 

Şəki 19 22 28 30 32 35 37 37 37 32 26 23 37 

Oğuz 19 22 30 31 32 35 38 38 38 32 26 23 38 

Qəbələ 18 23 26 29 30 37 37 37 34 29 25 21 37 

Ağsu 19 23 30 34 35 40 42 43 38 31 26 21 43 
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İsmayıllı 18 22 26 30 30 36 38 38 34 30 24 20 38 

Şamaxı 17 21 26 30 30 35 38 38 34 30 24 20 38 

 

Hava temperaturunda оlduğu kimi, torpaq sətһinin temperaturunun paylanmasında da 

müxtəliflik aydın nəzərə çarpır. Torpaq tеmpеraturu öz növbəsində bitkilərin inkişafına təsir 

еdən əsas aiillərdəndirə Torpaq səthinin temperatur amplitudu il ərzində 60-65° arasında 

dəyişilir. Torpaq sətһində saat 13-də maksimum temperatur iyul-avqustda qеyd еdilərək, 

düzənlik-alçaq daqlıq qurşaqlarda 50-56°, оrta dağlıq qurşaqda 35-38°, yüksək dağlıq 

qurşaqda isə 25-27°-yədək оlur. Minimum temperatur yanvarda müşaһvdə еdilərək alçaq 

saһələrdə 4 -10°, dağlıq saһələrdə -1, -2° , yüksək dağlıq yerlərdə isə -6 -8° -dən az оlur. 

Torpaq səthinin tеmpеraturu acıq saһələrdə mеşələrə nisbətən yüksək оlur [5]. 

Yay aylarında gündüzlər torpaq sətһinin һədlindən artıq qızması buxarlanmanı 

intеnsivləşdirərək aşağı һava qatının mütləq rütubətliliyini artırır. Torpaq sətһinin yüksək 

temperatura malik оlması öz növbəsində һavanın temperaturuna böyük təsir еdir. 

Hеsablamalar göstərir ki, ilin isti dövrlərində kоnvektiv һərəkətlərə təsir göstərən torpaq 

sətһinin temperaturu һava temperaturundan yüksəkdir. Bu fərq iyul-avqust aylarınla daһa 

böyükdür. (+5 +8°). Qışda ərazinin bütün məntəqələrində һavanın temperaturu torpaq 

sətһinin tеmperaturundan 2-3° yüksək оlur. Bu, qışda ərazidə qar örtüyünün vəziyyətindən də 

asılıdır. 

Аprеl-may aylarından başlanaraq torpaq və һavanın temperaturu arasındakı fərq kəskin 

surətdə artır, оktyabr-noyabr aylarında isə bu fərq azalaraq 0-1°-ni təşkil edir. Оrta illik fərq 

alçaq saһələrdə 2-4°, dağlıq saһələrdə 0-2° olur. İlin büttn vaxtlarında һər iki ünsür arasında 

əlaqə mövcuddur. 

Ədəbiyyat 

1. Əyyubоv Ə. C. Azərbaycanın iqlimi haqqında оçеrklər, Bakı, 1962. 

2. Xəlilov S.H., Səfərov S.H. Azərbaycan Respublikasında havanın temperaturunun və 

atmosfer yağıntılarının aylıq və illik normaları (1961–1990-cı illər). Elmi-praktiki iqlim sorğu 

kitabı. Bakı, 2001 

3. Климат Азербайджана. (Под ред. A.A. Мадатзаде, Э.M. Шихлинского). Баку Изд-во 

АН Азерб. ССР, 1968. -343 s. 

4. Сафаров С.Г. Современная тенденция изменения температуры воздуха и 

атмосферных осадков в Азербайджане. Баку, «Эlm», 2000. -300 с. 

5. www.eco.gov.az 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОГОДЫ НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

Резюме 

Статья посвящена температурному режиму воздуха на южном склоне Большого 

Кавказа. В статье показаны факторы, влияющие на температуру атмосферного воздуха 

на южном склоне   Большого Кавказа, влияние местной циркуляции воздуха и высоты 

на температуру воздуха; среднюю температуру воздуха, абсолютный максимум и 

минимум температуры, годовой ход температуры и инверсию. 
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TEMPERATURE REGIME OF WEATHER ON THE SOUTHERN SLOPE 

OF THE GREATER CAUCASUS 

Summary 

The article is devoted to the temperature regime of the air on the southern slope of the 

Greater Caucasus. The article shows the factors influencing the temperature of atmospheric 

air on the southern slope of the Greater Caucasus, the influence of local air circulation and 

altitude on the air temperature; average air temperature, absolute maximum and minimum 

temperature, annual temperature variation and inversion. 

 
AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİN ÇAY ŞƏBƏKƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Məmmədov X.B. 

x.mamedov@mail.ru 

Xülasə: Məqalə azad olunmuş ərazilərin çay şəbəkəsinin xüsusiyyətlərinə həsr 

olunmuşdur. Məqalədə çay şəbəkəsinin şaquli qurşaqlarla əlaqəsi və çay şəbəkəsinin 

çıxlığının ərazi üzrə formalaşması qanunauyğunluqları təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: Çay şəbəkəsi, relyef, iqlim amilləri, dağ silsiləsi, çay hövzəsi, çay 

şəbəkəsinin sıxlığı, çay dərəsi 

Key words: River network, relief, climatic factors, mountain range, river basin, river 

network density, river valley 

Azad olunan ərazilərin çay şəbəkəsinin şaquli qurşaqlar ilə sıх əlaqəsi mövcuddur. 

Çay şəbəkəsini əmələ gətirən müхtəlif çaylar morfomеtrik və aхım göstəricilərinə görə 

fərqlidir. Bu göstəricilər çay boyu dəyişir və iki çay birləşdikdə, yaranan yеni çayın 

göstəricilərinin dəyişkənliyi sıçrayış хaraktеrli olur. Bir çay hövzəsindən başqasına kеçdikdə 

bu göstəricilər dəyişir. Ərazinin əsas hidroqrafik vahidləri çaylar, su anbarları, kanallar və 

əsasən dağlıq hissədə yеrləşən göllərdir. Ərazidən aхan çaylar əsasən iki qrupda birləşdirilir 

[1, 3]: 

1. Kürün sağ qolları 

2.Arazın sol qolları. 

Birinci qrupa daхil olan çaylar Qarabağ yaylası və dağlıq Qarabağ ərazisini əhatə еdir. 

Dağ silsilələrinin (Murovdağ, Qarabağ və Şərqi Göyçə) yеrləşməsi və morfoloji quruluşu 

hidroqrafik şəbəkənin əsas хüsusiyyətlərini müəyyən еdir. Murovdağ Kiçik Qafqazın şimal- 

şərq və cənub-şərq yamaclarından aхan çayların suayırıcısı sayılır. Qarabağ silsiləsinin şimal-

şərq yamaclarından Хaçınçay, Qarqarçay, cənub-şərq yamaclarından Köndələnçay, Quruçay, 

Qozluçay və s. çaylar aхır. Şərqi-Göyçə Tərtərçayla Göyçə gölünə tökülən çaylar arasında 

suayırıcı sayılır. 

Kiçik Qafqazın bu hissəsi üçün хaraktеrik cəhət ondan ibarətdir ki, Böyük Qafqazla 

müqayisədə tipik yüksək dağ rеlyеfi az sahə tutur. Dağların yamacları az mеyilli olması, 

bitki örtüyünün nisbətən yaхşı inkişaf еtməsi gətirmə matеrialların az toplanmasına səbəb 

olur. Bu da çaylar vasitəsilə yuyulmanın qarşısını alır və еyni zamanda sеllərlə müşahidə 

olunan güclü daşqınların əmələ gəlməsinə manе olur. 

Tədqiq olunan ərazidə vulkan süхurlarının üstünlük təşkil еtmə хüsusiyyəti ya- 

ğıntıların intеnsiv surətdə hopmasına və nisbətən aşağı zonalarda yеraltı suların güclü 

bulaqlar şəklində yеr səthinə çıхmasına şərait yaradır. 

Tərtər, Хaçın və Qarqar çayları dağlıq sahələrdən düzənliyə çıхdığı hissədə хaraktеrik 

gətirmə konusları əmələ gətirirlər. 

mailto:x.mamedov@mail.ru
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Çay hövzələrinin çoxmərtəbəli vəziyyəti adətən onların qidalanma xüsusiyyətlərini və 

axımın formalaşmasını müəyyən edir. Bundan asılı olaraq bütün çaylar iki əsas qrupa bölünür 

[3]: 

 Yüksək sutoplayıcıya malik (mənbəyi 2200-2500 m – dən yüksəkdə yerləşən) çaylar 

 Alçaq sutoplayıcıya malik (çayların mənbəyi 2200-2500 m - ə qədər yüksəklikdə 

yerləşən) çaylar 

Qarabağın əsas çaylarının morfoloji məlumatları cədvəl 1– də verilmişdir. 
 

 

Cədvəl 1. 

Qarabağ çaylarının əsas morfometrik göstəriciləri 

 
 

Çay 

 
Uzunluq, 

km 

 

Hövzənin 

sahəsi, 

km
2
 

Yüksəklik dərəcəsi, m 
Çay 

şəbəkəsi 

nin 

sıxlığı, 

km/km
2
 

 

Mənbə 
 

Mənsəb 
Hövzənin orta 

hündürlüyü 

Kür çayının sağ qolları 

İncəçay 83 205 2580 47 1018 0,78 

Tərtər 200 2150 3120 3 1820 0,82 

Xaçınçay 119 657 2100 13 1558 0,81 

Qarqarça 115 1490 2080 - 0,5 1241 0,49 

Araz çayının sol qolları 

Xaçınçay 44 354 2600 320 1460 0,47 

Oxçuçay 83 1140 3285 300 - 0,65 

Bazarçay 158 2711 3040 370 - 0,53 

Padardərə 16 58 500 320 450 0,70 

İncəçay 51 351 1370 220 840 0,14 

Çaylaq 32 190 1700 195 990 0,36 

Çaxmaxçay 18 38 1960 165 1140 0,52 

Qozluçay 28 100 1520 145 860 0,28 

Quruçay 82 512 2320 108 1160 0,68 

Köndələnça 102 536 1780 90 708 0,63 
 

Qarabağ ərazisində çay şəbəkəsinin sıxlığı qeyri - bərabər paylanmışdır. Onun formalaş- 

masına çətin fiziki - coğrafi amillər təsir edir. Relyef, iqlim amilləri, torpaq-bitki və geoloji 

amillərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində çay şəbəkəsinin formalaşmasında dəyişikliklər baş verir. 

Müxtəlif meteoroloji ünsürlərin dəyişməsi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq çay axımı 

tərəddüd edir. Ümumiyyətlə çayların sululuğuna təsir edən iqlim amilləri işərisində əsas yeri 

atmosfer yağıntıları, havanın temperaturu və rütubətliliyi tutur. 

Çay şəbəkəsi sıxlığını şərtləndirən amillərin müqayisəsi məsələsi xüsusi tədqiqat və 

paleocoğrafi analiz tələb edir. 

Biz yalnız Qarabağın müxtəlif rayonlarında və fərqli yüksəkliklərdə çay şəbəkəsinin 

sıxlığı xüsusiyyətlərinin müqayisəsinə icazə verən bəzi qanunauyğunluqların 

xarakteristikalarıyla kifayətlənirik. 

Geoloji quruluşun çay şəbəkəsinin inkişafına təsiri başqa sahələrdən fərqli olaraq tədqiq 

olunan ərazidə daha aydın müşahidə edilir. Çay şəbəkəsinin sıxlığı ayrı - ayrı yüksəklik zona- 

larında fərqlidir. Bu onunla bağlıdır ki, yüksəklik kompleks fiziki - coğrafi amillərin 

göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də çay şəbəkəsi sıxlığını əks etdirir. 
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Çay şəbəkəsinin sıxlığının ən böyük kəmiyyəti dağlarda müşahidə olunur. Yüksəklik 

artdıqca çay şəbəkəsinin sıxlığı da artır. Lakin bu artım müəyyən yüksəkliyə kimi davam edir, 

sonra yenidən azalmağa başlayır (cədvəl 2). 
 

Cədvəl 2. 

Yüksəklik zonaları üzrə çay şəbəkəsinin sıxlığının dəyişməsi 

 

Hövzələr 
 

Çaylar 

Çay şəbəkəsinin sıxlığı, km/km
2
 

>2500 m 2500-1000 
m 

1000-500 m <500 m 

 

Kür ç. sağ 
qolları 

 
0,40-0,60 0,50-2,00 0,10-0,15 <0,05 

Murovdağ silsiləsi 0,30-0,40 1,20-1,50 0,05-0,10 <0,05 

Qarabağ silsiləsi 0,30-0,40 1,00-1,40 0,10-0,20 <0,05 

Araz ç. sağ 

qolları 

Arazboyu: 

qərb hissə 

şərq hissə 

 

0,40-0,60 
- 

0,80-1,00 

0,50-0,80 

 

0,30-0,50 
0,10-0,20 

 

0,05-0,10 
<0,05 

 

Çay şəbəkəsi ən çox 1000 – 2500 m yüksəklikdə orta qarlı zonada inkişaf edib. Bu yük- 

səklikdən yuxarıda və aşağıda çay şəbəkəsi xeyli zəifdir[2]. 

2500 m yüksəklikdən yuxarıda çay şəbəkəsi sıxlığının azalması süxurların litologiyası, 

meşə örtüyünün dəyişilməsi, fəal tektonik hərəkətlər və atmosfer yağıntılarının miqdarının 

azalması, o cümlədən bu suların nəzərə çarpacaq dərəcədə çatlı və allüvial süxurlara 

sızmasından yaranan itkilərlə əlaqədardır. 

Verilənlərin analizi göstərir ki, ən çox çay şəbəkəsi sıxlığının olması ilə Kürün sağ 

qolları fərqlənir. Burada çay şəbəkəsi sıxlığı kəmiyyəti 0,47 km/km
2
 təşkil edir. Arazın sol 

sahil qollarının çay şəbəkəsi sıxlığı 0,32 km/km
2
 - dir. Ən az inkişaf etmiş çay şəbəkəsi 

sıxlığına (0,28 km/km
2
) Arazboyu rayonlar daxildir [2]. 

Ayrı - ayrı çay hövzələrində çay şəbəkəsi sıxlığı bu çayların tranzit hissələrinin 

uzunluğunun dəyişməsinə müvafiq olaraq dəyişir. Çay hövzələrində çay şəbəkəsi sıxlığı az 

inkişaf etməklə 0,36 – 0,83 km/km
2
 arasında tərəddüd edir. 

Kür hövzəsi çaylarının ayrı – ayrı qruplarında çay şəbəkəsinin sıxlığının qərbdən şərqə 

azalması ilə bu istiqamətdə - dağlıq hissədə axımın formalaşdığı ərazilərdə hövzələrinin 

sahəsinin azalması və çayların tranzit hissələrində uzunluq və sahələrin artması ilə 

əlaqədardır. 

Qarabağ ərazisində çay şəbəkəsi sıxlığının formalaşmasında geoloji ünsürlərin rolu 

daha aydın hiss olunur. Ayrı - ayrı ərazilərdə (vulkanik yaylalarda) məsaməli və çatlı vulkanik 

süxurlarda atmosfer yağıntılarının xeyli sızması çay şəbəkəsi sıxlığının birdən - birə 

azalmasına, qismən isə bulaqlar şəklində yeraltı suların səthə çıxması inkişaf etmiş çay 

şəbəkəsinin formalaşmasına şərait yaradır. 

Çayın uzunluğu boyunca çayların əksəriyyəti üçün çay dərələrinin forma və böyüklüyü 

müəyyən qanunauyğunluqla dəyişir. Çaylar mənbə hissədə nisbətən meyilli, enli, lakin axıra 

kimi təkmilləşməməmiş dərəyə malik olurlar. Daha sonra onlar dərə, kanyon, bəzi yerlərdə 

hətta xəndəklərə keçən ayrı – ayrı silsilə qollarının kəsişməsi nəticəsində V şəkilli dərələrə 

malik olurlar. Dəniz səviyyəsindən 400 - 500 m yüksəklikdən başlayaraq çaylar düzənlik və 

ovalıq hissələrə daxil olurlar. İlk əvvəl çaylar bu ərazidə tranzit axır, daha sonra isə axın 

boyunca çay sularının miqdarı suvarmada istifadə olunması hesabına azalır. Tərtər, Həkəriçay 

istisna olmaqla, çayların əksəriyyəti ilin müəyyən vaxtlarında sularını Kür və ya Araza çatdıra 

bilmir. Bu hissədə çaylar geniş yeşikşəkilli dərələrlə axır. 
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FEATURES OF THE RIVER NETWORK OF THE LIBERATED 

TERRITORIES 

Summary 

The article is devoted to the characteristics of the river network of liberated territories. 

The article analyzes the relationship of the river network with the vertical zones and the 

regularity of the formation of the river network on this territory. 

 

 
 

UOT 581.55 

GƏNCƏ-QAZAX ƏRAZİSİNDƏ TEXNOGEN ÇİRKLƏNMƏYƏ ADAPTƏ 

ETMİŞ BİTKİLƏRİN HƏYAT GÖSTƏRİCİLƏRİ 

İsmayılzadə Natiqə 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Xülasə:Məqalədə Gəncə -Qazax ərazisinin müxtəlif dərəcədə çirklənməyə məruz qalan 

sahələrində həm eroziyaa əmsalı, həm də bitkilərin həyat fəaliyyəti barədə məlumat 

verilmişdir. Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, ekoloji təmiz və texnogen çirklənmiş 

ərazilərdə rast gələn bəzi bitkilərin həyat fəaliyyəti göstəriciləri aşağıdaklı kimidir: 100-80 % 

əmsala malik olan 26 növ “sağlam” 2 növ 56-69 % lə “zəifləmiş”, 14 növ 49-20% lə “ciddi 

zəifləmiş”, 9 növ isə 19% və aşağı olmaqla “tam məhv olmuşdur”. Gəncə-Qazax 

ərazilərində urbanizasiya, qum-daş istehsalı, əlvan metalların çıxarılması və təmizlənməsi və 

s. zamanı baş verən eroziya və deqradasiya öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işləri 

aparılmışdır. 

Açar sözlər: Gəncə-Qazax, eroziya, bitki birlikləri 

Ключевые слова: Гянджа – Газахская территория, эрозия, растительные 

сообщества. 

Key words: Ganja – Gazakh territory, plant communities. 

Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri – insanın, onun fəaliyyətinin və yaşadığı 

mühitin ekoloji tarazlığının qorunmasıdır. İnsanların ətraf mühitə texnogen təsirindən əmələ 

gələn və həmçinin biosferin özündə də olan dəyişikliklər ekoloji pozulmalara və bunun 

əsasında ətraf mühitin çirklənməsinə, atmosferdə insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərən 

zərərli maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həllində biosferin əsas 

komponenti olan bitkilər böyük rol oynayır. Onların köməyi ilə ekoloji stabilliyə nail olmaq 

və insanların həyatını yaxşılaşdırmaq mümkündür. 

Gəncə -Qazax ərazisinin müxtəlif dərəcədə çirklənməyə məruz qalan sahələrində həm 

eroziyaa əmsalı, həm də bitkilərin həyat fəaliyyəti barədə məlumat verilmişdir. Tədqiqat 

zamanı məlum olmuşdur ki, ekoloji təmiz və texnogen çirklənmiş ərazilərdə rast gələn bəzi 

bitkilərin həyat fəaliyyəti göstəriciləri aşağıdaklı kimidir: 100-80 % əmsala malik olan 26 

növ “sağlam” 2 növ 56-69 % lə “zəifləmiş”, 14 növ 49-20% lə “ciddi zəifləmiş”, 9 növ isə 

19% və aşağı olmaqla “tam məhv olmuşdur”. Gəncə-Qazax ərazilərində urbanizasiya, qum- 

daş istehsalı, əlvan metalların çıxarılması və təmizlənməsi və s. zamanı baş verən eroziya və 
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deqradasiya öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. Ərazidə nisbi 

topoqrafik nəmişlik indeksi və eroziya indeksi tənəzzül modelləri qiymətləndirmə 

rəqəmlərinə görə öyrənilmişdir. Nəticədə Gəncə-Qazax ərazisində daş-qum karxanası və 

əlvan metallar mədənləri hesabına çirklənmiş yerlərdə 7 dəyişkənlikdən əldə edilən nəticələr 

cəmləndikdən sonra hər seçilmiş sahə üçün eroziya indeksi hesablanmışdır. Aşağı təhlükə 

qiyməti 68-100, orta təhlükə-34-67, yuxarı təhlükə 0-33 götürülür. Onda hər bir ərazidə 

götürülən populyasiyalarda 7 dəyişkənlik öyrənildikdən sonra eroziyanın 40-a bərabər olması 

orta təhlükə həddinə uyğun gəlir. Bu da ərazi florasının 20%-ə qədər bitki birliklərinin məhv 

olmasından xəbər verir. Nəticədə ekoloji çirklənməyə tam məruz qalmış və texnogen 

tullantılar hesabına biomüxtəliflik tamamilə məhv olmuş, yerində adabtasiya edən invaziv 

bitkilər yayılmışdır. 

 

MATERİAL VƏ METODİKA 

Elmi-texniki tərəqqinin, tikinti-quruculuq işlərinin, sosial-iqtisadi inkişafın və 

urbanizasiyanın müasir mərhələsində ətraf mühiti texnogen tullantılarla çirklən-dirən iri 

sənaye müəssisələrinin cəmləşdiyi, nəqliyyat vasitələrinin çoxaldığı ərazilərdə yaranan 

ekoloji problemlərin qarşısını almaq üçün həmin regionlarda torpaq və bitki örtüyünün 

öyrənilməsi, baş verən patoloji halların aşkarlanması, qeyri-əlverişli mühit şəraitinə davamlı 

tolerant bitki növlərinin müəyyənləş-dirilməsi və təbii mühitin sağlamlaşdırılmasında bu 

bitkilərdən istifadə edilməsi müasir ekologiya elminin qarsısında duran ən mühüm 

məsələlərdən biridir. 

Tədqiqatlar 2014-2015-ci illəri əhatə etməklə, Gəncə -Qazax ərazisində aparılmışdır. 

Material müqaisəli marşurut metodları ilə toplanmış, bitkilərin ontogenetik vəziyyətinə aid çoxlu 

sayda biometrik ölçmələr aparılmışdır. 

Obyektlərə baxış Gəncə -Qazax ərazisinin müxtəlif dərəcədə çirklənməyə məruz qalan 

sahələrində həyata keçirilmişdir. Çirklənmiş ərazilərdən herbari toplanmış, çoxsaylı 

fotoşəkillər çəkilmiş, həmçinin yarımstansionar rejimdə tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Bu növlər üzərində tədqiqat materiallarının elmi nəticələri «insan-təbiət-ekoloji 

durum» üçlü munasibətlərinin nə kimi nəticələr yaratdığını analiz etməyə imkan verir, eyni 

zamanda bitkilərin cavab reaksiyası əsasında mübarizə tədbirlərinin əsaslandırılmış şəkildə 

işlənilməsinə şərait yaranır. 

Çirklənmiş ərazilərdə zoğların illik boy artımı, vegetasiyanın sonunda, hər bitkidən 

müxtəlif ölçülü 10 ədəd birillik zoğ olmaqla uçot üçün nişanlanmış və onların uzunluqları 

dəqiqliklə ölçülərək, bir zoğun orta uzunluğu, diametri və yarpaq sayı əsasında Y.Q. 

Rusakovun metodikasına uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir [2]. 

Bitkilərin həyat fəaliyyəti göstəriciləri (HFG) V.A.Alekseyevin [1] metodikası 

əsasında aşağıdakı formula ilə müəyyən edilmişdir: 

100n1+70n2+40n3+5n4 

HFG = 

N 

Burada: 
n1, n2, n3, n4 – sağlam, zəifləmiş, ciddi zəifləmiş və quruyan bitkilərin sayı; 
100, 70, 40, 5 – sağlam, zəifləmiş, ciddi zəifləmiş və quruyan bitkilərin həyat fəaliyyəti 

səviyyəsi əmsalı, %; N – stasiоnardan cəmi bitkilərin miqdarı. 

Yoxlama zamanı 100-80 % əmsala malik olanlar “sağlam”, 79-50 % – “zəifləmiş”, 49- 

20% – “ciddi zəifləmiş”, 19 % və aşağı – “tam məhv olmuş” hesab olunmuşdur. 

Gəncə-Qazax ərazilərində urbanizasiya, qum-daş istehsalı, əlvan metalların çıxarılması 

və təmizlənməsi və s. zamanı baş verən eroziya və deqradasiya öyrənilməsi istiqamətində 

elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. Ərazidə nisbi topoqrafik nəmişlik indeksi və eroziya indeksi 

də öyrənilmişdir [3]. 
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NƏTİCƏLƏR 

Tədqiqat ərazisində atmosferə atılan maddələrin miqdarı (4658,401) normativlə 

müqaisədə (2648,5694) iki dəfə çoxdur. Bu da hər şeydən öncə biomüxtəlifliyə öz mənfi 

təsirini göstərir. 

Gəncə-Qazax ərazisində texnogen tullantılar hesabına çirklənməyə məruz sahələrdə 

aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ekoloji çirklənməyə tam məruz qalmış 

və texnogen tullantılar hesabına biomüxtəliflik tamamilə məhv olmuş, yerində adabtasiya 

edən invaziv bitkilər yayılmışdır. Bunu nəzərə alaraq ekoloji təmiz və texnogen çirklənmiş 

ərazilərdə rast gələn bəzi bitkilərin həyat fəaliyyəti göstəriciləri metodikaya uyğun olaraq 

təyin edilmişdir: 100-80 % əmsala malik olan 26 növ “sağlam” 2 növ 56-69 % lə 

“zəifləmiş”, 14 növ 49-20% lə “ciddi zəifləmiş”, 9 növ isə 19 % və aşağı olmaqla “tam məhv 

olmuş” hesab olunmuşdur. 

Regionlarda eroziya uğramış mövcud ərazilərdə bitki birliklərinin dəqiqləşdirilməsi də 

vacib şərtlərdən biridir. Nisbi topoqrafiq nəmişlik indeksini öyrənmək üçün ilk növbədə hər 

bir ərazidə olan neqativ hallar nəzərə alınmalıdır. Bitki birliklərində yaranan azalma, eyni 

zamanda ərazidə yad bitkilərin formalaşması da nəzərə alınmalıdır. Buna görə də ümumi 

təsnifat texnikalarını birləşdirərək proses gedən ərazilərdə biofiziki parametrlərin 

modelləşdirməsini və dəqiqliyinin öyrənməklə, qabaqcadan bitkilik baxımından xəbər vermək 

olar. Ərazinin bitkiliyini dəqiqləşdirmək üçün, makroklimatla bərabər, mikroiqlim, torpaq 

xüsusiyyətləri və bitki birlikləri qabaqcadan qiymətləndirilməlidir. 

Zobeck və əməkdaşlarına görə nisbi topoqrafik nəmişlik indeksinin (TRMİ ) maksimal 

qiyməti 60-a bərabərdir [3]. Lakin yay ərazidə sənaye əhəmiyyətli işlərin aparılması 

nəticəsində bu indeks maksimuma çatır. Aparılan tədqiqatlar zamanı ərazidə adi yay aylarında 

TRMİ-nin qiyməti 20-dən çox olmur. Bu eroziya təsir göstərən vacib amillərdən biri olduğu 

üçün tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqat ərazisində süxurların formalarının qiymətləndirilmələri də aparılmışdır. 

Burada bərk (əhəng daşı və ya digər bərk süxurlar) 40 vahidi ilə hesablanır. Lakin ərazi sistli 

əhəng daşları ilə birlikdə olduğu üçün 20 qəbul edilmişdir. Bütün bu deyilənlər nəzərə 

alınmaqla eroziya indeksinə olan həssaslıq aşağıdakı qiymətləndirmə cədvəlinə əsasən 

hesablanmışdır 

Bu ümüumi təəsürata görə aid dərəcələr yəni tənəzzül modelləri qiymətləndirmə 

rəqəmlərinə görə olan nəticə aşağıdakı kimidir: 

- Meyl bucağı a: max.60 

- Hündürlük və bərk özül: birlikdə max.60 

- Əlavı TRMİ: birlikdə max.60 

Gəncə-Qazax ərazisində daş-qum karxanası və əlvan metallar mədənləri hesabına 

çirklənmiş yerlərdə 7 dəyişkənlikdən əldə edilən nəticələr cəmləndikdən sonra aşağıdakı 

düsturla hər seçilmiş sahə üçün eroziya indeksi hesablanmışdır. 

SEİ= əldə olunan rəqəmlərin cəmi x 100 SEİ= 80 x100= 44 

Maksimum vahidləri cəminə  180 

Metodikaya görə aşağı təhlükə qiyməti 68-100, orta təhlükə 34-67, yuxarı təhlükə 0-33 
götürülür. Onda hər bir ərazidə götürülən populyasiyalarda 7 dəyişkənlik öyrənildikdən sonra 

eroziyanın 40-a bərabər olması orta təhlükə həddinə uyğun gəlir. Bu da ərazi florasının 20%-ə 

qədər bitki birliklərinin məhv olmasından xəbər verir. 
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LIFE INDICATORS OF PLANTS IN AREAS OF GANJA-GAZAKH 

REGION EXPOSED TO EROSION 

İsmailzade Natiqa Namiq qizi 

Summary 

Information is given in this article about both the erosion coefficient and life activity of 

plants on contaminated areas with various degrees in Ganja-Gazakh region. The study revealed 

that the life activity indicators of some plants found in ecologically clean and contaminated areas 

are as follows: 26 types are "healthy" with coefficient of 100-80%, 2 types are "weakened" 

with coefficient of 56-69%, 14 types are "seriously weakened" with coefficient of 49-20%, 

and 9 types are “destroyed completely" with coefficient of 19% and below. The research work 

carried out on studying erosion and degradation occured during urbanization, sand and stone 

production, non-ferrous metal extraction and purification in Ganja-Gazakh region. 

 
ЖИЗНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ В ТЕХНОГЕННО 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКАХ ГЯНДЖА-ГАЗАХСКОГО РЕГИОНА 

Исмаилзаде Н.Н. 

Резюме 

 

В статье были проинформированы о деятельности растений в загрязненных 

участках Гянджа-Газахского региона. Исследование показало, что некоторые из 

растений, найденных в чистых и загрязненных районах, показатели их жизни 

заключаются в следующем: 100-80%, имеет коэффициент 26 "здоровой" 56-69%, с 2-мя 

типами «слабых», 14 видов 49-20 в% "серьезно ослаблена", и на 19% по сравнению с 9 

видов "был полностью разрушен". В Гянджа-Газахском регионе, были проведены 

научно-исследовательские работы с целью изучения каменного производство, добыча 

цветных металлов и очистки, также процессы эрозии и деградации. 

 

 
 

UOK 58.1 

MÜASİR DÖVRDƏ TORPAQLARIMIZIN EKOLOJİ DURUMU 

Hüseynova Sevinc Rövşən qızı 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Xülasə:Torpaq insanların əsas yaşam mənbələrindən biridir. Hər il milyon tonlarla 

tullantılar ətrafımızı bu və ya digər formada çirkləndirir. Son illər respublikamızda irəli 

sürülən ekoloji siyasət ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş, iqtisadi, ekoloji və sosial 

nəticələr, fəsadlar nəzərə alınmış, bu problemdə ciddi qərarların qəbul edilməsi, alternativ 

variantların nəzərə alınması əsas götürülmüşdür. 

Açar sözlər: torpaq, ekologiya, çirklənmə 

Yerin bitki bitən üst münbit qatı torpaq adlanır. Qidalanmaq üçün istifadə etdiyimiz 

qidanı isə bizə məhz torpaq verir. Hal hazırda yer kürəsinin əhalisinin sayı artır. Zamanla 

insanlara daha çox ərzaq lazım olur. Ərzağı isə yalnız torpağın məhsuldarlığını artırmaqla 

almaq olur. Torpağa gübrə verilir ki, ondan alınan məhsul artırılsın. Əgər 1 hektar təmiz 

torpaq 2 ton buğda verirsə, gübrə verilmiş torpaq 5 -6 ton buğda verir. Lakin bir məsələ də var 
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ki, torpağa gübrəni də qədərində vermək lazımdır. Çünki, tərkibində çoxlu zərərli maddələr 

var. Bu maddələr həm torpaqğın məhsuldarlığını çoxaldır, həm də onu çirkləndirir. 

Bir şeyi də qeyd edək ki, torpağı təkcə gübrələr çirkləndirmir. İri zavodların ətrafında 

da torpaqlar çox çirklənir. Bu torpaqlarda heç nə bitmir. Bakının neft mədənlərində isə 

torpaqlar neftlə daha çox çirklənir. Son illər plastik qablardan çox istifadə olunması da 

torpaqların çirklənməsinə səbəb olur. Plastik tullantılar heç vaxt çürümür və daim torpaqda 

qalır. 

Bu gün bütün yer kürəsinin insanları torpaqlarının çirklənməsinin qarşısını almaq üçün 

yollar axtarırlar. Alimlər zəhərli gübrələri əvəz edə bilən təmiz gübrə növləri tapmaq 

istəyirlər. 

- Hələ 1896 - cı ildə İsveç alimi Arrenius hesab edirdi ki, havada zəhərli qazların 

çoxalması havanın temperaturunu artıra bilər. 

- Amerikada    plastik    butulka    və     avtomobil     hissələrindən     gəmi 

düzəldilib. Gəminin tikintisi zamanı 126 min plastik butulkadan və 12 avtomobilin plastik 

hissələrindən istifadə edilmişdir. 

- Hollandiyada dəniz sahilləri qurudulur və yerində əkin sahəsi yaradırlar 
- Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş xeyli torpaq var. Bu torpaqlar hal- 

hazırda tam yararsız hala düşüb. Kənardan baxanda torpaqlar mazut rənginə çalır. 

- Gəncə aliminium zavodunun ətrafında qırmızı rəngli ərazi yaranıb. Bu çirklənmiş 

torpaq sahələridir. Əslində zavodun tullantıları təkcə özünü torpaqlarda göstərmir. Bu həm də 

atmosferə atılan tullantılarda da qeyd olunur. 

İstehsalat sektorunun, nəqliyyatın, energetika, kənd təsərrüfatında sənayeləşmənin 

inkişafı antropogen təsirin kəskin artmasına səbəb olub. Hər il milyonlarla ton bərk və qaz 

halında olan tullantılar təbiətə atılır, milyard kubmetrlərlə çirkab sular su hövzələrinə axıdılır. 

İnsanların məskunlaşdığı yerlər səslə, elektromaqnit sahələrlə və radioaktiv şüalanma 

ilə "çirkləndirilir", oksigen ehtiyatları tükənir, Yer kürəsinin ozon təbəqəsi dağılır. 

Təbii mühitin çirklənməsi nəticəsində insanların sağlamlığı pisləşir, bitki və heyvanat 

aləmi məhv olur, materialların, bina və tikililərin dağılması sürətlənir. Ekoloji böhran 

təhlükəsi getdikcə reallaşır. 

Ekoloji böhran - təbiət və ictimaiyyət arasında dinamik tarazlığın pozulması olub, təbii 

mühitin, həyatın varlığı və inkişafı üçün vacib olan şəraiti qoruması, maddələr   və 

enerji mübadiləsi funksiyasının pozulması ilə təzahür edir. 

Əhalinin artım dinamikası, artan tələbatı, təbiətdən istifadə coğrafiyasının genişlənməsi 

şəraitində nəinki təbii resurslara qənaət tələb edir, həmçinin yeni alternativ resurs bazasının 

yaradılmasını, ondan səmərəli istifadəni önə çəkir. 

Ətraf mühitin çirklənməsi riskinin aşağı salınmasında əsas vəzifələrdən biri əmtəə 

istehsalında, xidmətlərdə, texniki sistemlərin istismarında yeni, tullantısız texnoloji 

proseslərin yaradılıb tətbiq edilməsidir. Bununla yanaşı yaranan ekoloji böhran vəziyyətində 

insanların dəyişilmiş və çirklənmiş mühitin təsirindən qorunması qarşıda dayanan 

problemlərdən biridir. Bizim sağlamlığımız tənəffüs etdiyimiz havadan, qidalardan, işləyib 

yaşadığımız şəraitdən çox asılıdır. 

Təbiətdən istifadənin iki növü var: səmərəli və səmərəsiz. Təbiətdən səmərli istifadə 

ekosistemlərə ekoloji yükü kifayət qədər azaldır və perspektiv iqtisadiyyat üçün zəmin 

yaradır. Təbii resurslardan səmərli istifadə - ümumi şəkildə onlardan faydalı elementlərin əldə 

edilməsini və bununla yanaşı təsərrüfat sahələrinə, təbii mühitə minimum zərər vurulmasını 

ifadə edir. Təbii resurslardan səmərəsiz istifadə isə bir qayda olaraq, təbii resursların tam hasil 

edilməməsini və ətraf mühitə əhəmiyyətli ziyan vurulmasını ifadə edir. Məsələn, uzun illərdir 

ki, Filizçay polimetal yatağı köhnə texnologiya ilə istismar edilir və nəticədə xammal 

əhəmiyyətli çoxlu tullantı yaranır. Hesablamalar göstərir ki, əgər Filizçay polimetal yatağı 

düzgün istismar edilərsə, respublika ehtiyacını hələ 100 də ödəyə bilər 



141  

Müasir dövrdə yaranmış ekoloji durumu və sosial-iqtisadi vəziyyəti nəzərə alaraq 

respublikamızın ekoloji siyasətinin aşağıdakı üç əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək olar: 

a) ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasını əsas götürərək, ətraf mühitin çirklənməsinin 

minimuma endirilməsi və mühafizəsinin tənzimlənməsi məqsədilə davamlı inkişaf prinsipləri 

üzrə mütərəqqi üsulların tətbiq edilməsi; b) indiki və gələcək nəsillərin tələbatını ödəmək 

məqsədilə təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək, alternativ, qeyri-ənənəvi metodlar 

vasitəsilə tükənməyən enerji mənbələrindən yararlanmaq və enerji effektivliyinə nail 

olunması; c) qlobal ekoloji problemlər üzrə milli səviyyədə tələbatların qiymətləndirilməsi, 

həlli yollarının müyyənləşdirilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi, eləcə 

də milli potensial imkanlardan istifadə etməklə həyata keçirilməsinin təmin edilməsi. 

Ekoloji siyasətin əsas istiqamətləri üzrə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün 

aşağıdakı vəzifə və prinsiplər əsas götürülməlidir: 

a) ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi və insan potensialının 

idarə edilməsinin müasir üsullarından istifadə edilməsi; 

b) indiki və gələcək nəsillərin rifahının yaxşılaşdırılmasını təmin edən, stimullaşdıran 

iqtisadi modellərin, texnologiyaların yaradılması və istifadəsi; 

c) eyni və müxtəlif nəsillərin nümayəndələri arasında təminatın ədalətlilik prinsipləri 

əsasında həyata keçirilməsi; 

d) insanın həyat fəaliyyətini təmin edə biləcək ekosistemlərin və biomüxtəlifliyin təbii 

mühitinin olduğu kimi qorunub saxlanılması 

Prinsiplər isə aşağıdakılardır: 
a) qısa müddətli və uzunmüddətli iqtisadi, ekoloji və sosial nəticələr və ehtimal edilən 

fəsadlar nəzərə alınmaqla qərarların qəbul edilmə prosesinin həyata keçirilməsi və bu 

prosesdə alternativ variantların nəzərə alınması; 

b) ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qərarlar hazırlanarkən ictimai və qeyri-hökumət 

təşkilatlarının nümayəndələrinin cəlb edilməsinin genişləndirilməsi; 

c) ətraf mühitin hər hansı komponentinin bərpa olunmayan dərəcədə pozulmasına səbəb 

ola biləcək fəaliyyətin qarşısının alınması; 

d) ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi üçün aztullantılı, güclü və çoxşaxəli 

iqtisadi inkişafın təmin edilməsi; 

e) beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrlə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 

əlaqələrin genişləndirilməsi; 

f) əhali arasında ekoloji təbliğatın və maarifləndirmənin gücləndirilməsi. 
Respublikamız zəngin təbii sərvətlərə və inkişaf etmiş sənaye sahələrinə malik olan bir 

dövlət kimi geniş imkanlara malikdir. Lakin uzun illərdən bəri yığılıb qalmış ekoloji 

problemlər vaxtında öz həllini tapmadığı üçün respublikamızın ətraf mühiti həddindən artıq 

çirkləndirilmişdir. Hazırda respublika qarşısında həllini təcili tələb edən bir sıra ekoloji 

problemlər durur. Bu problemlər aşağıdakılardır: - 

1. Bakı və diqər iri şəhərlərdə içməli suyun çatışmaması; 
2. Su hövzələrinin, o cümlədən Xəzər dənizinin məişət və sənaye sularının tullantıları ilə 

çirkləndirilməsi; 

3. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar vurulan ziyanlar; 

4. Sənaye mərkəzlərində atmosfer havasına zərərli qazların yol verilən normadan artıq 

atılması; 

5. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların eroziyaya uğraması və şoranlaşması; 

6. İri sənaye və yaşayış məntəqələrində məişət tullantılarının mütəmadi şəkildə 

yığışdırılmaması və tələb olunan müvafiq qaydada yerləşdirilməməsi. 

Qeyd olunan ekoloji problemlərin həlli yollarını davamlı inkişaf prinsipləri əsasında 
müəyyənləşdirmək üçün onları təhlil etmək zəruridir. 
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2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə ekologiya ili 

elan edilmişdi. Ekologiya ili çərçivəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiş, spesifik sahələr 

üzrə elektron resurslar yaradılmış, əhali arasında maarifləndirmə işləri daha da 

gücləndirilmışdir. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

Резюме 

Почва является одним из основных жизненных источников человека. Каждый год 

миллионы тонн отходов загрязняют окружающую среду в той или иной форме. 

Экологическая политика выдвигаемая в республике вперед в последние годы, 

направлена на охрану окружающей среды, учтены экономические, экологические и 

социальные последствия, взяты за основу принятие серьезных мер в этой проблеме и 

учет альтернативных вариантов. 

 

ECOLOGICAL CONDITION OF SOILS IN PRESENT TIMES 

Summary 

 

Soil is one of the major life sources of man. Each year millions of tons of wastes 

environment in one or another way. Ecological policy implemented in the Republic in last 

years directed towards environment protection, economic, ecological and social results are 

envisaged, acceptance of serious steps and consideration of alternative options are taken for 

basement. 

 
 

QARABAĞIN IŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ 
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Gəncə Dövlət Universiteti, 

sevda_axmedova@inbox.ru 

Xülasə: Zəngin bitki örütüyü olan Qarabağda işğaldan əvvəl 2000-dən çox ali bitki 

növü mövcud olub, bu isə azərbaycan florasının 42%-ni təşkil edir. Bölgədəki 70-ə yaxın flora 

növü dünyanın, eyni zamanda Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na salınıb. Kosmosdan çəkilmiş 

görüntülərə əsasən bu gün 50% meşə sahələri məhv edilmiş, digər 50%-i isə seyrəkləşmişdir. 

Açar sözlər: işğaldan azad olunmuş ərazilər, enliyarpaqlı meşələr, landşaft 

müxtəlifliyi, endem bitkilər, nadir və nəsli kəsilmiş bitkilər 
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Qarabağ    torpaqlarının     zənginliyi     onun     biomüxtəlifliyinin     rəngarəngliyinin 

səbəblərindən biridir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən torpaqlarımızda daim düşmən gözü olub. 

Otuz ilə yaxındır ki, erməni vandalları tərəfindən Qarabağın müəyyən hissəsinin torpaqları, 

suyu, təbiət abidələri, biomüxtəlifliyi ciddi ziyana uğramışdır. 

Torpaqlarımız işğala məruz qaldığından, orada nə baş verdiyindən həmin vaxt bizim 

botaniklərin xəbərləri yox idi. Heç bu işğal illərində erməni alimləri də Qarabağın florasından 

danışmaq istəməyib.Burada kifayət qədər nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan flora 

növlərinin olmasına baxmayaraq, erməni alimləri bu bitkilərin vəziyyətini öyrənib dünya elm 

ictimaiyyətinə məlumat verməkdə maraqlı olmayıb. Erməni alimləri o bitkilərin onlara aid 

olmadığını yaxşı bildiyindən bu addımı atmaqdan çəkiniblər. 

Regionun ümumi meşə sahəsi təxminən 246,7 min hektar, qiymətli meşə sahəsi isə 13 

min 197 hektardır.Landşaft müxtəlifliyi baxımından əlverişli olan bu ərazilərdə işğala qədər 

2000-dən çox ali bitki növü mövcud olub ki, bu da Azərbaycan florasının 42 faizini təşkil 

edir. Bölgədə iki qoruq və dörd yasaqlıq mövcuddur. Lakin nəinki qoruqdan kənar, həmçinin 

qoruq sahələrində belə genofonda erməni vandalları tərəfindən böyük ziyan vurulmuşdur. 

Təhlil və müzakirə. Qarabağın təbiəti çox zəngindir.Topxana meşəsində, Xankəndində, 

Cəbrayılın bəzi yüksəkliyində elə flora növləri var ki, onlara başqa yerdə rast gəlinməyib. 

Daşaltında gözəl bitki aləmi vardı. Həmin ərazidə ermənilər insanlarımızı kütləvi şəkildə 

qırmışdı. O insanlarla birgə bitkilər də "qətlə" yetirilib. Ancaq ağac bitkilərinin hamısını 

ermənilər məhv etməyib. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlara əli çatmayıb. Şuşa dolaylarında elə 

bitkilər var ki, onlar heç yerdə yoxdur. Qarabağda olan nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

bitkilərin bir çoxu üçüncü dövr buzlaşmadan qalıb. Bitkinin hansısa bir torpaqda qədimliyi 

orada yaşayan xalqın özünün qədimliyindən xəbər verir. Bizim nadir, relikt üzüm növlərimiz 

var ki, onlar başqalarında yoxdur. 

Dağlıq Qarabağda, Laçında, Kəlbəcərdə bitən flora növləri ermənilər tərəfindən 

tamamilə məhv edilə bilməzdi. Bu flora növləri həm toxumları ilə, həm də soğanları ilə artır: 

O bitkilərin məhv olma təhlükəsi var, ancaq onlar tamamilə o torpaqdan silinib getməzdi [2]. 

Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən 

kortəbii istismar nəticəsində bölgənin təbii sərvətlərinə, ətraf mühitinə, biomüxtəlifliyinə külli 

miqdarda zərər dəyib, qiymətli ağac və kol növləri ilə zəngin meşələrimiz məqsədli şəkildə 

məhv edilib. Respublikamızın meşə ilə örtülü sahələrinin 25 faizi işğal altında olan ərazilərdə 

yerləşir və əldə olunan məlumatlara görə, qiymətli meşələrin əksəriyyəti erməni vandalizmi 

nəticəsində məhv edilib, kosmosdan çəkilmiş görüntülərə əsasən bu gün 50% meşə sahələri 

məhv edilmiş, digər 50%-i isə seyrəkləşmişdir [4]. Sanki, bu ərazilərdən bir vəhşi qəbilə 

keçib, hər şeyi dağıdıb, talan edib, mədəni, tarixi, dini irsimizi silmək istəyib, ancaq istədiyinə 

nail olmayıb, çünki biz bu ərazilərə qayıtmışıq. Kosmosdan çəkilmiş görüntülərə əsasən bu 

gün 50% meşə sahələri məhv edilmiş, digər 50%-i isə seyrəkləşmişdir. 

Laçın yasaqlığı Azərbaycanın işğal olunmuş Laçın rayonu ərazisində 1961-ci ildə təşkil 

edilmişdir. Sahəsi 21.4 min hektardır. Yasaqlıqda dağ keçisi, cüyür, çöl donuzu, turac, kəklik 

mühafizə olunurdu. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yerləşən Şuşa şəhərinin füsunkar təbiəti 

də turizm baxımından əlverişlidir [3]. Azərbaycanda yeganə olaraq Şuşa rayonu ərazisində 

bitən xarı bülbül Qarabağın rəmzi hesab olunur. 

Füsunkar Qarabağın xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən olan Bəsitçay, Qaragöl 

dövlət təbiət qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı və Daşaltı dövlət təbiət yasaqlıqlarında 

işğala qədərki dövrlərdə Qarabağımızın rəmzi olan Xarı bülbüllə yanaşı, Şərq çinarı, Əkin 

Ключевые слова: окупированные, широколиственные леса, ландшафтное 

разнообразие, эндемичные растения, редкие и исчезающие растения 

Keywords: liberated territories, deciduous forests, landscape diversity, endemic 

plants, rare and endangered plants 



144  

şabalıdı, Şuşa vələsi, Vələsyarpaq azat, Giləmeyvəli qaraçöhrə və digər nadir ağac növləri 

qorunurdu. 

Regionun ümumi meşə sahəsi təxminən 246,7 min hektar, qiymətli meşə sahəsi isə 13 

min 197 hektardır.Landşaft müxtəlifliyi baxımından əlverişli olan bu ərazilərdə işğala qədər 

2000-dən çox ali bitki növü mövcud olub ki, bu da Azərbaycan florasının 42 faizini təşkil 

edir. Bölgədəki 50-yə yaxın fauna, 70-dən çox flora növü dünyanın, eyni zamanda 

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitablarına salınıb. Təəssüf ki, həmin növlərin hazırkı 

vəziyyəti barədə əlimizdə heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Ərazidə rast gəlinən bitki 

növlərindən 20-si Azərbaycan areallı endemik bitkilərdir. Bu endemik bitkilərin 7 növünə 

(Qarabağ tülpanı, Qarabağ güləvəri, Zəngilan gəvəni, Sağsağan gülxətmisi, Şuşa vələsi, Şuşa 

xaşası və Şuşa gəvəni) yalnız Dağlıq Qarabağ ərazisində rast gəlinir[1]. 

Erməni vandalları bu ərazilərə vəhşicəsinə hücum edib. Yolların kənarındakı tut, qovaq, 

çinar, şam və meyvə ağacları kəsilib, bəzi yerlərdə isə tamamilə yandırılıb. 

Bəsitçay qoruğu Azərbaycanın cənub-qərbində bu günlərdə işğaldan azad edilmiş 

Zəngilan ərazilərində Bəsitçayın dərəsində 1974-cü ildə yaradılıb. Qoruğun sahəsi 107 

hektardır. Burada qorunan obyekt şərq çinarıdır. -Hacılı kəndi ərazisində 1 ədəd Şərq çinarı 

(diametri 350 sm, hündürlüyü 30 m, yaşı 738 il eynən yandırılmışdır(diametri 800 sm, 

hündürlüyü 45 m, yaşı 1638). 
Meşələrdə və yaşıllıq massivlərində qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki 

örtüyü, münbit torpaq qatı və digər canlı aləm məhv edilib. 

 

Erməni vandallığını sübut edən faktlardan biri də, keçmiş Sovet dövründən xüsusi qorunma 

statusu olan unikal təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik qədim ağacların qəsdən 

kəsilməsi və zəngin təbiət tarixinin bilərəkdən silinməsinə şərait yaradılmasıdır. Belə ki, bir 

neçə gün ərzində aparılan monitorinqlərin nəticələrinə görə, Qubadlı, Füzuli və Cəbrayıl 

rayonlarının ərazisində yaşı 1600, 900 və 500 il olan Şərq çinarlarının məhv edildiyi müəyyən 

olunub. Bu ağacların yerində bitən 2 metrə qədər pöhrələr bu qədim çinarların bir neçə il 

əvvəl kəsildiyini təsdiq edir. Təkcə Şərq çinarını misal olaraq göstərmək olar: 

Cəbrayıl şəhərində bir ədəd Şərq çinarı (diametri 250 sm hündürlüyü 30 m, yaşı 538 il) 

məhv edilmişdir yeri isə yandırılmışdır. Gövdənin yanından yeni zoğların pöhrələnməsi 

göstərir ki, bu artıq son 5-10 il ərəfəsində baş vermiş prosesdir; Karxulu kəndində 1 ədəd Şərq 

çinarı (diametri 90 sm, hündürlüyü 25 m, yaşı 238 il); Furqanlı ərazisində 1 ədəd Şərq çinarı 

(diametri 370, hündürlüyü 30, yaşı 758); Horovlu ərazisində 838 il yaşı olan Şərq çinarı məhv 

edilmişdir; İsaqlı kəndində 338 il yaşı olan Şərq çinarı məhv edilmişdir; 500 hektara yaxın 

meşə sahəsində 400 minə qədər palıd ağacı kəsilmişdir; Kənd və şəhər ərazisində olan 

yaşıllıqlar məhv edilmişdir; Ağacların yerində kol bitkiləri əvəz olunmuşdur; Çay boyu çinar 

meşəliyi 12 km məsafədə uzanır. Burada bitən ağacların yaşı 500 ilə çatırdı və şərq çinarı 

"Qırmızı Kitab"a daxil edilib. 

Cəbrayıl şəhəri ətrafında yol kənarında 850-yə qədər Şam ağacı və Çinar ağacları 

kəsilmiş yerində yeni pöhrələr əmələ gəlmişdir. 

Hal-hazırda artıq bu yerlərdə minlərlə ağac əkini başlanılıb. 

Zəngilanda qamışlığa yaxın söyüd ağacları məhv edilmişdir. Qamışlıq yandırılmışdır və 

onun nəticəsində ağaclar məhv edilmişdir. Baxımsızlıqdan meyvə ağaclarının böyük sahəsi 

quruyub məhv olmuşdur. Zəngilanda böyük uzun məsafəli yolların terraslarında şam ağacları 

məhv edilmişdir. 

Bir şüurlu növ kimi insanların dərrakəsi hələdə tam anlamır ki, onun varlığının rifahı 

hansı səviyyədə ümumi ekoloji tarazlıqdan və təbiətdə qüvvə balansından asılıdır. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ 

КАРАБАХА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОКУПАЦИИ 

Д.б. н., проф. Ахмедова Севда Захид кызы 

Резюме 

Богатая растительность Карабаха до окупирования вчисляла в себе более 200 

тысяч видов высших растений, а это составляет 42% флоры Азербайджана. В данной 

местности около 70 видов флоры включены в список всемирной, а также 

Азербайджанской» Красной Книги». По снимкам с космоса явно видно, что 50% лесов 

в данной территории уничтожены, а остальные 50% были изрежены 

 
ECOLOGICAL STSTUS OF SOME FLORA TYPES IN THE TERRITORIES 
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Summary 
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Xülasə: Qarabağ bölgəsinin su ehtiyatları səth və yeraltı suların mövcudluğundan 

asılıdır.Kiçik Qafqazın Tərtərçayla Araz çayı arasındakı cənub-şərq hissəsi və vulkanik yayla 

çayları Qarabağ bölgəsinin çaylarıdır və suvarmada, yaxud məişətdə istifadə edilir. 

Açar sözlər : hidroqrafiya , endogen , ekoloji , ekzogen , gətirmə konusu 

Ключевые слова: гидрография, эндогенный, экологический, экзогенный, конус . 

Qarabağın hidroqrafiya şəbəkəsi uzun geoloji dövr ərzində əmələ gəlmiş və bu 

müddətdə kəskin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Hidroqrafik şəbəkənin ərazi üzrə yayılma 

xüsusiyyətləri ərazinin oroqrafiya və tektonikasını özündə əks etdirir. Çay dərələrinin 

formalaşması hazırda da davam edir. Burada endogen proseslərlə yanaşı , ekzogen proseslərin 

də rolu böyükdür . 

Hər hansı bir ərazinin su ehtiyatları adətən səth və yeraltı suların mövcudluğundan 

asılıdır. Bu baxımdan Qarabağ ərazisindəki çayların qidalanmasında yeraltı suların böyük 

əhəmiyyəti vardır. Burada axımın yarandığı ərazinin xeyli hissəsinin məsaməli-çatlı qalın 

vulkanogen çöküntülərindən ibarət olması ilə əlaqədardır. Məsaməli süxurlarda yeraltı su 

ehtiyatı böyükdür . 

Qarabağ ərazisindəki çayların bir qisminin qidalanmasında Qarabağ vulkanik yaylasının 

yeraltı sularının rolu olduqca böyükdür. Tərtər mənbəyini Qarabağ vulkanik yaylasında 3180 
m yüksəklikdən götürür. Bərdə rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 3 metr hündürlükdən 

Karabakh, rich in vegetation, had more than 2,000 higher plant species before the 

occupation, making up 42% of Azerbaijan's flora. About 70 species of flora in the region are 

included in the RICS "Red Book" of the world, as well as Azerbaijan. According to satellite 

imagery, 50% of the forest area has been destroyed today, and the other 50% has become 

sparse. 

http://www/
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sağdan Kür çayına tökülür. Çayın uzunluğu 184 km, su toplayıcı hövzənin sahəsi 3650 km
2
- 

dir. Tərtər çay yuxarı orta axınında Umudlu çökəkliyi müstəsna olamaqla dar, dərin, bəzi 

sahələrdə əsl kanyonvari dərə ilə axır. Yalnız Umudlu çökəkliyində çayın dərəsi genişlənir və 

yamaclarında terraslar müşahidə edilir. Bu geniş sahənin çox hissəsi 1976-cı ildə inşa edilən 

Sərsəng su anbarı ( sahəsi 14.2 min m
2
) suları altında qalmışdır. Çoxsulu illərdə Tərtərin 

suları Sərsəng su anbarının layihə həcmində doldurur, artıq sular isə çayın aşağı axımında 

nəinki ekoloji axımı təmin edir, hətta ondan xeyli artıq olur. Çay suları sağ və sol sahil 

kanalları ilə Qarabağ düzünün Yuxarı Qarabağ kanalı ilə dağətəyi arasında yerləşən 

hissələrinin suvarılmasında istifadə edilir. Tərtər keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində yerləşən 

bu anbarın suyundan uzun illər respublikanın 6 rayonunun ( Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, 

Yevlax və Ağcabədi) 100 min hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin 

edilməsində istifadə olunmuşdur. Lakin, uzun illər ərzində Sərsəng su anbarının işğalı 

nəticəsində suvarma suyunun verilməməsi bu regiona böyük ziyan vurmuşdur. Eyni zamanda 

su anbarının qurğularına işğal müddətində terxniki xidmət göstərilmədiyi üçün o qəza 

vəziyyətindədir. Bu da Qarabağ ərazisini ekoloji baxımdan gərginlikdə saxlayırdı. Bu 

səbəbdən Sərsəng su anbarı onun aşağı byefində yerləşən əhali üçün ciddi təhlükədə qaçılmaz 

idi. Lakin anbarın işğaldan azad olunması onun yenidən işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün şərait 

yaradır. 

Kiçik Qafqazın Tərtərçayla Araz çayı arasındakı cənub şərq hissəsi və vulkanik yayla 

çayları Qarabağ bölgəsi çaylarını təşkil etdiyindən, ərazidəki digər çaylarında sularından 

suvarmada, yaxud məişətdə istifadə edilir. Qarabağda Tərtərçaydan sonra ikinci böyük çay 

olan Həkəriçay ( Bazarçayla), Şəlvə və Hoçazsu çaylarının qovuşmasından yaranır. Həkəriçay 

Bazarçaya mənsəbindən 14-km yuxarıda tökülür. Çayın uzunluğu 113-km dir. 

Həkəriçayın hövzəsində vulkanik süxurlar üstünluk təşkil etdiyindən yeraltı sularla 

qidalanmanın rolu çox böyükdür. Yeraltı suların illik axım həcminin 63 % -i Hoçazsuda, 

88%- i isə Zabuxçayda müşahidə olunur. Aşağı axınında Həkəri sağdan ən böyük qolunu, 

Bərgüşadçayı qəbul edir. Bərgüşadçay üzərində Ermənistan ərazisində irili-xırdalı bir neçə su 

hovuzu yaradılmışdır və təsərrüfatın müxtəlif sahələrində çayın suyundan istifadə edirlər. Bu 

çayın hövzəsinin bir hissəsi respublikamızda yerləşir. Həkəri çay hövzəsinin 0.5% -dən çoxu 

Azərbaycan ərazisindədir. 

Həkəri çayın suyundan suvarmada hələlik o qədər də istifadə olunmur. Çünki 30 – ilə 

yaxındır ki, çayın hövzəsi erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuşdu. 

Qarabağ regionunda bu çaylardan başqa irili xirdalı çoxlu çay vardır. Xaçınçay, 

Qarqarçay, Köndələnçay, Quruçay, Bəsitçay və.s çayların suyundan suyarmada və məişətdə 

istifade etmək olar. Ekoloji baxımdan da bu çayların suyu əlverişlidir. Bu çayların əksəriyyəti 

vulkanogen süxurlarla əlaqəli olduğundan istifadəsi olduqca ələmiyyətlidir. Qarabağ 

ərazisindən axan Oxçuçay haqqında təəssüf ki, bu sözləri deyə bilməyəcəyik. Çünki, Oxçuçay 

Ermənistan mis mədənlərinin tullantıları ilə çirkləndiyindən istifadəsi məişətdə o qədər də 

əlverişli deyildir. Bunlardan başqa Qarabağ bölgəsində Ağdərəçay, Qarasu, Şapartı, 

Horadizçay, Cəbrayılçay, Çaxmaqçay və digər kiçik çaylardan müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə edilir. 

Qarabağ bölgəsinin çaylarının coğrafi ekoloji xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən belə 

nəticəyə gəlmək olur ki, buradakı çayların əksəriyyəti mənbəyini Qarabağ Vulkanik 

yaylasindan və Qarabağ silsiləsindən götürürlər. 

Təbii ekoloji şəraitinin araşdırılması göstərir ki, çayların əsas qida mənbəyi fəsillərdən 

asılı olaraq düşən qar suları, yağış və yeraltı sular təşkil edir. Göstərilən qidalanma 

mənbələrinin heç biri çayların qida rejimini tək başına tənzimləmək qabiliyyətinə malik 

deyildir. 

Qarabağ çaylarında Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay Kürün sağ qolları, Köndələnçay, 

Qaraçay, Həkəriçay, Oxçuçay və Bəsitçay isə Arazın sol qollarıdır. Onlarca kiçik quruyan 
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çaylar var ki, allüvial – provülial düzənliklərdə infiltirasiya və buxarlanma nəticəsində 

sularını itirir. 

Qarabağ ərazisindəki çayların əksəriyyətinin suları suvarmada və məişətdə istifadə 

etmək üçün ekoloji cəhətdən olduqca əhəmiyyətlidir. Yalnız Oxçuçay və Bərgüşad çayları 

Ermənistanın əsas dağ - mədən mərkəzlərindən keçərək Azərbaycana daxil olurlar və filiz 

saflaşdıran iri kombinanatların çirkab sularını bu çaylar vasitəsi ilə Araz çayına gətirirlər. 

Qarabağ çaylarında, xüsusi ilə Tərtərçay və Xaçınçayda gətirmə konusları yaranır. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕК НА 

ТЕРРИТОРИИ КАРАБАХА 

Д. ф. по г. Гаджиева Н. Н. 

Резюме 

Водные ресурсы Карабахского региона зависят от наличия поверхностных и 

подземных вод. Юго-восточная часть Малого Кавказа между реками Тертерчай и Араз 

и реками вулканического плато являются реками Карабахского региона и используются 

для орошения или хозяйственных нужд. 

GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF RIVERS IN THE 

TERRITORY OF KARABAKH 

Ph.D. Hajiyeva N.N. 

Summary 

The water resources of the Karabakh region depend on the availability of surface and 

groundwater. The southeastern part of the Lesser Caucasus between the Tartarchay and Araz 

rivers and the volcanic plateau rivers are the rivers of the Karabakh region and are used for 

irrigation or domestic purposes. 
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Xülasə:Məlum olduğu kimi, ekoloji təmiz məhsullar sağlamlıq üçün mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Onların tərkibində orqanizm üçün vacib olan vitaminlər və mikroelementlərin 

miqdardarı yüksəkdir. Ekoloji təmiz və təhlükəsiz məhsulların yüksək əhəmiyyətini nəzərə alıb 

onların yetişdirilməsinə ciddi fikir verilməlidir. Bu işdə diqqət çəkən məsələlərdən biri 
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torpaqların ekoloji problemlərinin həlli ilə sıx bağlıdır. Məqalədə torpaqların ekoloji təmiz 

məhsulların yetişdirilməsindəki əhəmiyyətindən bəhs edilir 

Açar sözlər: meyvə, giləmeyvə, humus, ağır metallar, aqrokimyəvi, pestisidlər 
Ключевые слова: фрукты, ягоды, гумус, тяжелые металлы, агрохимикаты, 

пестициды 

Key words: fruits, berries, humus, heavy metals, agrochemicals, pesticides 

Ekoloji baxımdan insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz bitkiçilik, o cümlədən də meyvə və 

giləmeyvə məhsullarının”təmizliyi” torpağın öz-özünə təmizlənməsi və onun tamponlanması 

xüsusiyyəti ilə müəyyənləşdirilir. Bu isə əsas etibarı ilə biosferin biokos hissəsi və mühüm 

komponentlərindən olan torpağın tərkibindəki humusdan, torpağın turşuluğundan, onun 

sıxlığından, torpaq hissəciklərinin ölçülərindən, mineral tərkibindən, oksidləşmə 

reaksiyasından və digər bu kimi göstəricilərindən birbaşa asılıdır. 

Mövzuya aid ədəbiyyat araşdırmalarından da bizə məlum olduğu kimi, ekoloji kənd 

təsərrüfatının əsas məqsədi - istehsalda ekoloji təhlükəsiz (ekoloji təmiz) ərzaq məhsulu 

prinsipini əsas tutaraq həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan tarazlaşdırılmış davamlı 

təsərrüfatçılıq missiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün 

torpaqların münbitliyinin yüksəldilməsi və qorunması ardıcıl şəkildə həyata keçirilərək, 

landşaftın, heyvanların və bitkilərin təbii imkanları çərçivəsində bir sistem kimi 

qiymətləndirilərək ətraf mühitin və kənd təsərrüfatının bütün sferalarında keyfiyyət 

göstəriciləri yaxşılaşdırılır [1]. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, humus torpağın özünü təmizləməsində əvəzsiz rol 

oynayır. 

Humus maddələri torpağın bərk fazasının mineral komponentləri ilə qarşılıqlı təsirdə 

müəyyən dərəcədə onun sorbsion xassələrini formalaşdırır. Bununla əlaqədar torpağa 

xaricdən daxil olmuş istənilən birləşmə həm bərk fazanın, həm də torpaq məhlulunun üzvi 

maddəsi ilə qarşılıqlı təsirə girir [3]. 

Qeyd etmək lazımdır ki,ekoloji təmiz və təhlükəsiz müxtəlif nıv bitkiçilik məhsullarının 

və o cümlədən də meyvə, güləmeyvələrin yetişdirilməsində əsas istehsal vasitəsi kimi çox 

əvəzsiz bir rol oynayan torpağın üzvi maddəsi aqroekosistemlərdə ildən-ilə daha da geniş 

şəkildə istifadə edilən bir sıra aqrokimyəvi məhsulların (mineral gübrələrin, kimyəvi 

meliorantların, təhlükəli bir sıra pestisidlərin) və torpaqdakı digər çirkləndirici maddələrin 

ayrı-ayrı kimponentlərinin çevrilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Pestisidlərin torpaqda davranışını tənzimləməkdən ötrü bu maddələrin torpağın müxtəlif 

fəal komponentləri, ilk növbədə üzvi maddələri ilə qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu məsələ ilə bağlı məlumatlar kifayət qədər deyil və bəzən 

ziddiyyətlidir. Bir sıra tədqiqatlarda pestisidlərin deqradasiyası, miqrasiyası, bitkiyə daxil 

olmasında humusun çox mühüm təsiri göstərilir [3]. 

Humus torpaqda toplanmış olan təkcə ekotoksiki təsirlərə malik təhlükəli maddələri 

sormaqla kifayətlənmir, həm də torpağın biotasını kifayət qədər fəallaşdırır, mikrobioloji 

tərkibin quruluşunu normaya salır. Bu səbəbdən də üzvi maddələrlə təminatına görə daha 

kasıb hesab edilən podzolik torpaqlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsullarının ekoloji təhlükəsi 

qara torpaqlardakından yüksəkdir. 

Məhsul istehsalı ilə bağlı olaraq əkin işlərinin aparıldığı torpaqların turşuluğu da 

istifadə edilmiş bir sıra toksikantların həll olmasına və eləcə də burada becərilən bitkilərə 

daxil olmasına da kifayət qədər mühüm təsir göstərir. Belə ki, reaksiya göstəricisi neytrala 

daha da yaxın olan torpaqlarda texnogen çirklənmə, o cümlədən də ağır metallarla çirklənmə 

təhlükəsi nisbətən aşağı olur.Torpaqdakı həm turşuluq və həm də qələvilik artarsa, buraya 

müxtəlif yollarla düşən mutagen, eləcə də konserogen fəallığa malik ekotoksiki xüsusiyyətləri 

olan bir sıra ağır metalların da həll olma imkanları daha da yüksəlir və onların bitkilərə 

miqrasiyası da fəallaşır. 
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Torpağın bir sıra göstəriciləri və ilk növbədə də onun turşuluğu mikrobioloji tərkibin 

quruluşuna öz müəyyən təsirini biruzə verir. Belə ki, onun fəallığını həm artıra və həm də 

azalda bilər. Ona gərə də təsərrüfatlarda ekoloji təmiz və insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz 

məhsul istehsal etmək üçün əkin işlərinin aparılacağı torpaqların bir sıra aqrokimyəvi 

xüsusiyyətlərini, onun turşuluğunu hökmən nəzərə almaq lazımdır. Bu məsələnin həm 

mühüm elmi-nəzəri, həm də praktik həlli danılmazdır. 

Bütün bunaları nəzərə alaraq, bturşuluğu həddində çox yüksək olan əkin sahələrində bir 

sıra tədbirlər həyata keçirilməli və ilk növbədə də torpağın kirəclənməsi lazım gəlir. 

Güclü texnogen çirklənmə olan zonalarda tozlu tullantılarla torpağa daxil olan ağır 

metalların hidrolizi nəticəsində torpağın turşulaşması baş verə bilər. Torpağa floridlər daxil 

olduqda isə onun qələviləşməsi baş verir. 

Ədəbiyyatlarda göstərildidiyi kimi, hidroliz reaksiyaları həm də torpaq məhlulunda 

kimyəvi elementlərin hissəciklərinin tərkibinə də təsir göstərir [2]. 

Ekoloji təmiz məhsul istehsalı zamanı əkin aparılan torpaqların aqrokimyəvi mühüm 

göstəriciləri ciddi şəkildə öyrənilməlidir. Belə ki, torpağın qranulometrik və mineral tərkibi 

burada müxtəlif miqdarda toplanmış olan toksiki maddələrin hərəkətliliyini və nəticədə də 

becərilən bitkilərə daxil olması səviyyəsini təyin edən katyon mübadiləsinə müvafiq qaydada 

təsir edir. 

Bütün bu yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlirik ki, 

qranulometrik tərkibi çox geniş olan bir sahə, hissəciklərin səthi ilə xarakterizə edilən 

torpaqlarda katyon mübadiləsi daha yüksək səviyyədədir. Bu da torpaqda toplanmış toksiki 

təsirlərə malik olan zərərli və zəhərli maddələrin fəallığını, başqa sözlə desək, onların 

hərəkətliliyini və bitki orqanizmlərinə miqrasdiyasını müəyyən qədər azaldır. Aşağı kation 

mübadiləsi ilə xarakterizə edilən mineralların olduğu torpaqlarda becərilən bitkilər toksiki 

maddələrlə daha tez və asan çirklənir. Su basmış torpaqlarda ağır metallarla çirklənmə riski 

artır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Bbelə hallar bitkiçilik məhsullarının hərəkətliliyinin 

artması səbəbindən baş verir. Torpaqda olan artıq miqdarda olan su daha tez və çox həll 

olunan bir formada aşağı valentli metalların əmələ gəlməsinə əlverişli şərait yaradaraq, 

prosesə yaxından müsbət təsir göstərir.Hidroloji rejimi pozulmuş torpaqlar yalnız meliorasiya 

işlərindən sonra ekoloji təmiz məhsul yetişdirmək üçün məqsədyönlü şəkildə istifadə 

edilməlidir. Torpağın sıxılması ilə əlaqəli olaraq orada olan ağır metalların hərəkətliliyi artır 

və belə ərazilərdə ekoloji tə iz məhsul yetişdirmək mümkün olmur. Beləliklə, torpaq 

sıxlığının 0,6-1-dən 1,3 -1,6 q/ sm
3
 -ə qədər yüksəlməsi nəticəsində ağır metalların 

hərəkətliliyi nəzərəçarpacaq səviyyədə artır. 
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РОЛЬ ЗЕМЛИ В ВЫРАЩИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Искандерова Т.Г., Джафарова С.Ф. 

Резюме 

Как известно, экологически чистые продукты важны для здоровья. В них 

содержится большое количество витаминов и микроэлементов, важных для организма. 
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Учитывая высокую важность экологически чистых и безопасных продуктов, следует 

уделять серьезное внимание их выращиванию. Один из вопросов в данном случае тесно 

связан с решением экологических проблем почв. В статье рассматривается значение 

почв при выращивании экологически чистой продукции. 

 
ROLE OF EARTH IN CULTIVATION ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

PRODUCTS 

Iskandarova T.H., Jafarova S.F. 

Summary 

As you know, organic food is important for health. They contain a large amount of 

vitamins and minerals important for the body. Considering the high importance of 

environmentally friendly and safe products, serious attention should be paid to their 

cultivation. One of the issues in this case is closely related to the solution of environmental 

problems of soils. The article discusses the importance of soils in the cultivation of 

environmentally friendly products. 

 
 

AZƏRBAYCANDA EKOTURİZMİN İNKİŞAFI 

Ələkbərova Zabitə Əvəz qızı, aqrar üzrə fəlsəfə doktoru, 

Qasımova Fərqanə Nəriman qızı, aqrar üzrə fəlsəfə doktoru 

Gəncə Düvlət Universiteti 

Açar sözlər: turizm, ekoloji turizm, kənd turizmi, milli parklar, məcarə turizmi, səyahət 

Keywords: tourism, ecological tourism, rural tourism, national park, entertainment 

tourism, travel 

Turizm sahəsinin xüsusi sektoru olan ekoloji turizm dünya turizm bazarının təqribən 10 

faizini əhatə edir. Bu sektorun inkişaf sürəti isə bütövlükdə turizm sənayesinin inkişaf 

sürətindən 2-3 dəfə artıqdır. Ekoturizmi adi turizmdən fərqləndirən xüsusiyyətlər vardır və 

onun inkişaf istiqamətləri müxtəlifdir. Ekoturizmin inkişafı üçün uyğun ərazilər seçilməlidir. 

Son illər turizm sektoru dünyada gəlir gətürən biznesin mühüm növlərindən birinə 

çevrilmişdir. ÜTT-nin məlumatına görə, beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlir 856 mlrd. 

dollar təşkil etmişdir ki, bu da beynəlxalq səyahətlərdə iştirak edən 903 milyon turistdən əldə 

olunmuşdur (2008-ci il). 

Təbiət qoynuna səyahət dedikdə, ilk növbədə ekoturizm (ekoloji turizm) termini 

işlədilir. Ekoturizm təbiət turizminin mühüm tərkib hissəsidir, turizmin konkret forması 

olmaqla onun ətraf mühitə təsiri də müxtəlif formada təzahür edə bilər. 

Bir qayda olaraq, turist səfər zamanı bir tərəfdən müəyyən həcmdə öyrənmək, digər 

tərəfdən təbiət qoynunda dincəlməyi arzulayır. Elmi ekoturizmlə turistlərin nisbətən az hissəsi 

məşğul olur. Lakin turizmin bu növü uzaq və az öyrənilən rayonlar haqda informasiya 

mənbəyidir ki, bu da həm elm üçün, həm də ekoturizmin inkişafının planlaşdırılması üçün 

zəruridir. 

Təcrübi olaraq hər bir ekosəyahət dərketmə məqsədi daşıyır. Dərketmə turizminin elmi 

ekoturizm kimi obyektləri bioloji növlərin müşahidəsi nöqteyi-nəzərindən çox maraqlıdır. 

Ekoturistləri xüsusi diqqətəlayiq cansız təbiət obyektləri də çox maraqlandırır. Bunlar 

geomorfoloji, hidroloji və digər obyektlərdir (dağlar və vadilər, mağaralar, göl və çaylar). 

Burada dərketmədən başqa ekoturizmin rekreasiya elementləri reallaşdırılır ki, bu da idman 

turizmi, alpinizm, xizək, at, su və piyada yürüşlər, fəal və passiv istirahətin müxtəlif növlərini 

əhatə edir. 

Nəhayət, dərketmə ekoturizm obyektlərinə çox hallarda mədəni, tarixi və ya etnoqrafik 
xüsusiyyətlər (təbii mühitdən ayrılmayan, təcrid olunmayan) aid edilir. 
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Ekoturizm fəaliyyətinin çox yayılmış növlərinə piyada yürüşlər, quşların müşahidəsi, 

kino və fotoçəkilişləri, ekosafari, çadır şəhərciklərində istirahət, dağlara səfər və alpinizm, 

balıq ovu, su turizmi, botaniki ekskursiya, arxeoloji turizm, speleoturizm, estetik kəpənəklərin 

müşahidəsi və s. aid edilir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında toxunulmaz təbiətə malik əraziləri çoxdur. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, ekoturizm və onun müxtəlif növləri respublikamızda hələ arzu 

olunan səviyyədə inkişaf etməmişdir. Azərbaycanın turizm bazarında ekoturizmi inkişaf 

etdirmək üçün təbii imkanların reklamı da çox zəif işıqlandırılır. 

Bütövlükdə isə ekoloji turizmin inkişafı müasir sosial-iqtisadi böhranın həllində mühüm 

rol oynaya bilər. O, təbiətin və ənənəvi mədəniyyətin mühafizəsinə xidmət edir. Təbiət 

abidələri ilə tanışlıq turistlərin daxili aləmini zənginləşdirir və onları təbiəti mühafizə etməyə 

sövq edir. 

Turizmin bu sektoruna tələbatın artması isə yeni, xüsusi mühafizə olunan təbii 

ərazilərin, ilk növbədə milli və təbii parkların yaradılmasına səbəb olur. Bir çox ərazilərdə 

ekoloji turizm ixtisaslaşmış sahəyə çevrilə bilər ki, bu da təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 

təbiətin dağıdılmasına qarşı alternativ rəqabət hesab oluna bilər. 

Ölkələrin iqtisadiyyatında olduqca əhəmiyyətli bir mövqeyə sahib olan turizmin ölçüləri 

getdikcə daha da artmaqdadır. Turizm sektorunda edilən hər cür xərcləmə, iqtisadiyyatda bir 

hərəkətlilik, canlılıq meydana gətirir və ölkə iqtisadiyyatına müxtəlif şəkillərdə təsir edir. 

Turizmin ölkə iqtisadiyyatına təmin etdiyi təsirlərin səviyyəsi eyni zamanda turizm 

sektorunun inkişaf səviyyəsini də göstərir. 

Dünyadakı sürətli iqtisadi, siyasi və texnoloji inkişaflara paralel olaraq, turizmin 

istehlak formalarında da son illərdə əhəmiyyətli bir dəyişmə müşahidə edilir. Zamanla daha 

da diqqətə çarpan yeni tip turistlərin istəkləri, dəniz-günəş-qum üçbucağının hakim olduğu 

öyrəşilmiş turizm mərkəzlərindən uzaq, təbiət ilə iç-içə, şişirdilmiş olmayan təsislərdə yaxşı 

bir otaq, yaxşı xidmət və bütün bunların başında pozulmamış və təmiz bir ətrafda, aktiv bir 

tətil olaraq müşahidə olunur. 

Ölkəmizin turizm potensialının təməl komponentləri sahib olduğu təbii, mədəni və 

tarixi dəyərlərdir. Bu dəyərlər, uzunmüddətli olaraq qoruna bildikləri müddətcə ölkəmizin 

beynəlxalq turizm bazarındakı payı sürətlə böyüməyə davam edəcək. Bunun üçün xüsusilə 

turizm bölgələrindəki ərazi istifadə etmə və infrastruktur qərarlarının istər yerli, istər mərkəzi 

rəhbərliklər tərəfindən doğru olaraq verilməsi lazımdır. İnfrastrukturlarda tutumdan artıq 

məcbur etmələr, təbii dəyərlərin yox olması təhlükəsini də özü ilə gətirəcək. Bu qərarların 

verilməsi mərhələsində turizmin ən əhəmiyyətli vəzifəsinin təbii, mədəni və tarixi dəyərlərin 

qorunaraq istifadə edilməsinin vacibliyi başa düşülməlidir. 

Turizm müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatında və beynəlxalq aləmdə ölkənin 

tanıdılmasında mühim rol oynayır. Bu səbəbdən də Azərbaycanda turizm sisteminin 

inkişafına daha çoxdiqqət ayrılması gərəklidir. Bu məqsədlər Azərbaynın turizm sisteminin 

inkişafına dair nəticə və təkliflər verilmişdir: 

1) İnvestisiyaların ekoturizm sistemindərolu gözardı edilməyəcək qədər önəmlidir. Bu 

səbədən də ölkənin turizm potensialının tanıdılması, invesitisiya sahələrinin konkret siyahısını 

hazırlanması və turizm sahəsinə investisiya yatırmaq istəyən iş adamlarına güzəştlər edilməsi 

məqsədəuyğundur. 

2) Hal–hazırda ölkə iqtisadiyyatının əsas gəlirləri neft sektorunda gəlir və xarici 

investisiyaların əsas hissəsi məhz bu sahəyə qoyulur. Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu 

turizmlə əvəz etdirilə bilər. Turizm sahəsi sosial–iqtisadi inkişafın tərkib hissəsi olaraq xarici 

investisiya və daxili resursların səmərəli istifadəsi hesabına ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlir 

gətirə bilər. 

3) Mövcüd ekoturizm hüquq baza sisteminin beynəlxalq standartlarla uyğunlaşdırmaq. 

Viza rejiminin qarşılıqlı şəkildə asanlaşdırılması üçün bir sıra ölkələrlə əməkdaşlığı artırmaq. 
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4) Beynəlxalq təşkilatların yaranmasında əsas məqsəd sahələr üzrə problemlərin həll 

edilməsi və əməkdaşlığın artırılmasıdır. Hal–hazırda bir çox beynəlxalq təşkilata üzvlük ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına gətirib çıxarır. O cümlədən ekoturizm sahəsin və bu sahə ilə bir 

başa və dolayı yolla əlaqədar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı artırmaq, onların 

təcrübələrindən istifadə etmək. 

5) Regionlar ölkə iqtisadiyyatında ən çox potensiala sahibdirlər. Onların inkişafı ümumi 

vəziyyətin yaxşılaşmasına imkar yaradacaqdır. Bu istiqamətdə regionda azad iqtisadi 

zonaların yaradılması istiqamətində təhlillər aparmaq. 

6) Ekoturizm probleminin üzləşdiyi problemlərdən biri məhz kadrlarla bağlı idi. 

Ölkəmizdə də bu problem özünü göstərməkdədir. Xüsusilə ekoturizm xidmətin istənilən 

səviyyədə olmaması bu sahəyə mənfi təsir göstərir. Bu məqsədlə kadrlara mütəxəssislər 

tərəfindən seminar və kursların keçirilməsini təmin etmək və kadrların vaxtaşırı sınaqların 

keçirilməsidir. 
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ORGANIZATION OF ECOTOURISM IN THE RESTORED TERRITORIES 

Zabita Avaz Alekperova, Doctor of philosophy in agriculture 

Farqana Nariman Qasumova, Doctor of philosophy in agriculture 

Summary 

A concrete form of Tourism, its impact on the environment can also manifest in various 

forms. As a rule, a tourist wishes to learn a certain amount during a trip, on the one hand, and 

on the other hand to rest in the bosom of nature. 

Relatively few of the tourists are engaged in scientific ecotourism. However, this type 

of tourism is a source of information about remote and poorly studied regions, which is 

necessary both for science and for planning the development of ecotourism. 
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Əzimova Ülviyyə Arif qızı 

Əliabad qəsəbə 2 saylı orta məktəbin Biologiya müəllimi 

Xülasə: Hazırda bu bölgənin inkişaf etməsi, işğaldan əvvəlki aqrar iqtisadiyyatının 

bitkiçilik və heyvandarlıq, sənaye sahələri araşdırılır. Qarabağın bərpasını Ağdam rayonu 

qismində şərh edirik. rayon ərazisində taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülüklə bərabər 

heyvandarlıqda geniş inkişaf edilirdi. Qarabağın iqtisadiyyatının bərpası, aqroturizmin də 

inkişafına geniş təsir göstərə bilər. 

Açar sözlər: region, aqrar elmi, iqtisadi inkişaf, bərpa istiqaməti. 
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Müstəqillik əldə etdikdən sonra, Qarabağ işğal edilmişdir. Heydər Əliyevin Qarabağın 

işğalına dair erməni faşizminin qarşısının alınmasında xidmətləri genişdir. O, 1993-cü ildə 

yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdış etməsi, Azərbaycan ermənistan münaqişəsinin həllində 

yeni mərhələ açdı. Məhz onun Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və ordu quruculuğu 

nəticəsində Qarabağda Azərbaycan qələbə mzəfərini çaldı. 30 ilə yaxın bir zamanda bu 

ərazilərimiz nəinki inkişaf etmiş, hətta erməni vandalizmi bu ərazilərimizi bərbad etmişlər. 

Lakin ölkəmiz əsrlərin sınağından çıxmış ümumi bəşəri, dərəyin üstünlüklərini qəbul edərək, 

demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf yolu seçmişdir. 

Ulu öndər Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi bu barədə demişdir. “Müstəqilliyi 

qazanmaq çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq o qədər çətindir”. 

Təbii ehtiyatların mövcudluğu amilini nəzərə alaraq ölkəmiz Azərbaycan öz inkişaf 

modelini seçmişdir. İqtisadiyyat güclü olmasa, hərbi qüvvə heç nə edə bilməz. Bir sözlə hansı 

dövlət insan kapitalının inkişaf etdirilməsinə, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata əsaslanırsa, 

gələcək də elə onlarındır. Son illərdə ölkənin daimi inkişafı üçün gələcəyə sərmayə 

əhəmiyyəti daşıyan layihələr günü-gündən inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. 

Hər bir ölkənin uğurlu inkişafı üçün ilkin şərtlər olan müsbət sərmayə mühitinin 

yaranması, proqnozlaşdırılan siyasi vəziyyət, ölkədə sabit durum və regional əlaqələr 

nəticəsində Azərbaycana 200 mlrd.dollardan çox sərmayə yatırılmışdır. 

2016-cı il dekabrın 6-da Azərbaycan Respublikası prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş ölkəmizin milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə “Strateji Yol Xəritəsi” bunlar içərsində 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sənəddir. Çünki bu sənədin təsiri çoxşaxəlidir. Yol Xəritəsi 

çərçivəsində görüləcək işlər iqtisadiyyatımızın inkişafına yenilik gətirəcək, həm də insanların 

həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq. (4 s.-22) 

Aqrar sahənin tənzimlənməsində dövlətin rolu və yeri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

isə onunla bağlıdır ki, göstərilən fəaliyyət prosesində və sahənin inkişafı prosesində baş verə 

biləcək müəyyən böhran hallarının qarşısı alınsın, sosial-iqtisadi stabillik əldə edilsin və 

davamlı inkişaf təmin olunsun. Bunlarla yanaşı, yerli k/t-ı məhsulları (istehsalçılarının 

gəlirlərinin yüksəlməsi, onların mövcud bazar stiuasiyalarına uyğun baş verən dəyişikliklərə 

çevik şəkildə adaptasiya olunması, ekoloji təmiz məhsulların istehsalı və emalı prosesləri 

stimullaşdırılsın və ən başlıcası isə daxili bazarın qeyri-sağlam rəqabət proseslərinin 

əlverişsiz, başqalarından daha səmərəli mühafizəsi təmin edilsin. (4 s.-28) 

Aqrar sahənin tənzimlənməsinin zəruriliyi bir sıra amillərlə şərtlənir. Ən mühüm 

şərtlərdən biri – regional səviyyədə sosial-iqtisadi inkişaf templərinin sürətlənməsi ilə 

bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Resdpublikasının ayrı-ayrı bölgələri aqrar sahə üzrə daha 

çox ixtisaslaşdığı üçün bu kontekstdə regionların, xüsusən də işğaldan azad edilmiş 

ərazilərimizin, kənd ərazilərinin inkişafı istiqamətlərinə daha çox diqqət yetirilməsi zərurət 

doğurur. 

Azərbaycanın işğal altından azad edilən rayonlarından çoxşaxəli iqtisadiyyatı ilə seçilən 

bölgə ərazisi Ağdamın iqtisadiyyatının yenidən bərpası, dövlətin ən önəmli diqqət mərkəzində 

durur. İnzibati rayon Qarabağ silsiləsinin Şimal-Şərq ətəkləri ilə Kür-Araz çayları arasında, 

qismən Qarabağ düzündə yerləşən və əsasən rayonun relyefi düzənlikləridir. 

Ağdam rayonunda üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, pambıqçılıqla yanaşı 

tərəvəzçilik, kartof, günəbaxan, bostan bitkiləri, meyvə bağlarından narçılıq xüsusi yer 

tuturdu. Rayon əhalisinin əsas məsuliyyəti; üzümçülük və maldarlıq, qoyunçuluq, pambıqçılıq 

və taxılçılıq olmaqla; xeyli miqdarda yəni 18 üzümün ilkin emalı və 1 şampan – şərab zavodu 

fəaliyyət göstərirdi. 1irihəcmli un dəyirmanı var idi ki, buda bütün rayonu və qonşu rayonları 

un və yem təminatı ilə ödəyirdi. Ağdamda pambığın ilkin emalından keçirib və mahlıc alınan 

pambıq zavodu da var idi. Hazırda işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizlə yanaşı, Ağdam 

rayonunda gələcək perspektiv inkişafını təmin edən amilləri şərh edəcək fikirlərimizi bildirək. 
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Ağdamın ən iri kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan kəndlərindən biri olan Mərzili 

kəndini əsas məşğulluğun və aqrar iqtisadi göstəricisi kimi qeyd edə bilərik ki, 1993-cü ilə 

kimi burada 850 hektar taxıl sahələri, 820 hektar üzüm bağ-plantasiyaları, 400 hektar yonca 

sahəsi, 200 hektar qarğıdalı, 30 hektar bostan-tərəvəz, 15 hektar tut plantasiyası sahələri və 32 

min baş qoyun-quzusu, 420 baş iri buynuzlu südəmtəlik mal fermaları, 5 min başlıq quşçuluq 

fermaları olmaqla ölkənin aqrar iqtisadiyyatında çoxsahəli, geniş iqtisadi göstəricilərə malik 

bir yaşayış məntəqəsi-Mərzili kəndi var idi. 

Göstəricilər baxımından hesab edirəm ki, bu qədər aqrar iqtisadi sahəsahələrin yenidən 

bərpa edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Deməli aqrar sahənin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri 

də onun zəruri hallarda dövlət tənzimlənməsi prosesinə kəskin ehtiyacının yaranmasıdır. 

İqtisadi tənzimləmədə dövlətin stimullaşdırıcı rolunun daha da gücləndirilməsi, bu sahənin 

özünə məxsus xüsusiyyətlərinin rayon və kəndlərin mütləq şəkildə nəzərə alınmasını 

zəruridir. 

Göründüyü kimi aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi-ilk növbədə dövlətin strateji 

maraqlarının təmin edilməsinə, aqrar sahələrin yeni dövrün tələblərinə uyğun sağlam və 

səmərəli inkişafının təmin edilməsinə şərait yaradır. Respublikanın ayrı-ayrıbölgələri, 

xüsusilə də işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisi regionun iqtisadiyyatının bərpası və onun 

daha da inkişaf etdirərək bu prosesdə rəqəmsal texnologiyalardan səmərəli, uyğun şərait 

zəminin də yeni texnoloji üsullardan istifadə imkanlarının inkişaf templərinin sürətlənməsi ilə 

bağlıdır. Bu konteksdə regionların xüsusəndə adı gedən kənd ərazilərinin inkişafı 

istiqamətlərinə daha çox diqqət yetirilməsi zərurət doğurur. 

Adı gedən regionun aqrar sahədə dövlət tənzimlənməsinin regionun xüsusiyyətləri 

nəzərə alınaraq dayanıqlı inkişaf, istehsal-iqtisadi fəaliyyət və sosial-iqtisadi səmərəlilik, 

aqrar sahələrin dövlət tənzimlənməsində ən qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir. Odur ki, 

Qarabağ iqtisadiyyatının bərpası və inkişafı prosesində tədqiqat və araşdırmalar göstərir ki, 

aqrar sahədə məhsul istehsalı, tədarükü və emalının dövlət tənzimlənməsi prosesinə başlanan 

zamanlar aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməsinin məqsədə uyğunluğu daha düzgün 

olardı: 

- İstehsalına başlanan k/t-ı və ərzaq məhsulları bazarının düzgün formalaşması və onun 

səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi. 

- maliyyələşmə, kreditləşmə, güzəştli vergi və sığorta sahəsində lazımi tədbirlərin 

həyata keçirilməsi; 

- kənd təsərrüfatında qiymətlərin tənzimlənməsi; 

- xarici iqtisadiyyat əlaqələrində əmtəə istehlaklarının maraqlarının qorunması; 

- aqrar elmin inkişafı və elmi texniki yeniliklərin istehsala tətbiqi; 

- sənaye əhəmiyyətli emal müəssələrinin və ilkin emal zavodların, sexlərin yaradılması; 

- kəndin yeni infrastrukturda sosial funksiyası və s. 

Qarabağın (Ağdam rayonu şəraitində) iqtisadiyyatının bərpası işində mütləq aqrars 

ahənin dövlət tənzimlənməsi istiqamətlərinin məcmusu aşağıdakı xüsusiyyətlərdə aparılması 

önəmli olardı: 

- kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və aqrobiznes sahələrində investisiya proseslərinin 

tənzimlənməsi; 

- ətraf mühit və ekoloji tarazlığın qorunması şərtilə mövcud torpaq və su resurslarından 

səmərəli istifadə edilməsi; 

- müxtəlif maddi-texniki resurslar, işçi qüvvəsi və istehsal potensialının digər 

elementlərindən istifadənin düzgün təşkili; 

- bu sahədə istehsal və qeyri-istehsal infrastrukturunun fəaliyyətinə yardım göstərilməsi, 

aqrar bazar infrastrukturunun inkişafının stimullaşdırılması, həmçinin ixracın 

genişləndirilməsi məqsədilə satınalma qiymətlərinə lazımi iqtisadi müdaxilələrin mütəmadi 

olaraq həyata keçirilməsi; 
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Резюме 

В настоящее время изучаются вопросы развития этого региона, растениеводства и 

животноводства, промышленных секторов дооккупационной аграрной экономики. Мы 

интерпретируем восстановление Карабаха как Агдамский район. В районе получили 

широкое развитие зерноводство, хлопководство, виноградарство и животноводство. 

Восстановление экономики Карабаха также может оказать значительное влияние на 

развитие агротуризма. 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının stimullaşdırılması məqsədi ilə əhalinin alıcılıq 

qabiliyyətinin yüksədilməsi və s. 

Müasir dövrdə indi aparılan müşahidələr göstərir ki, ölkəmizin iqtisadi rayonları öz 

potensalına təbii sərvətlərinin miqyasına və çeşidinə, məşğulluq səviyyəsinə, həmçinin aqrar 

sahənin inkişafı baxımından bir-birindən fərqlənir. Təbii ki, məhsuldar qüvvələrin regionlar 

arasında qeyri-mütənasib paylanması, onların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsində də kəskin 

fərqlər yaranmışdır. 

Bununla yanaşı şərh etdiyimiz, haqqında iqtisadi rəqəmləri və şəraitlərlə yanaşı, 

regionlarda formalaşan sosial-iqtisadi münasibətlər nəticə etibarı ilə məqsədli proqram və 

resurs potensialı əsasında yenilənir, həmçinin orada yaşayan əhalinin gələcək məşğulluğu və 

tələbatlarının səmərəli şəkildə ödənilməsi mənbəyi kimi mühümmü məna yükü kəsb edir. 

Aqrar sahənin sosial-iqtisadi və təşkilati problemləri-həmin ərazinin kompleks iqtisadi 

inkişafına uyğun formalaşdırılan və onun regional xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla müəyyən 

edilən şərtlərə əsaslanır. (3 s. 29) 
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Xülasə: Aparılan tədqiqatda səpin müddətinin və bitki sıxlığının Gəncə-114 və Gəncə- 
160 pambıq sortlarının biomorfoloji xüsusiyyətlərinin və təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə 

təsiri öyrənilmişdir. Bitki sıxlının sortun morfoloji və biomorfoloji xüsusiyyətindən asılı 

olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Gəncə-114 pambıq sortunda optimal variant “15-20 aprel” 

səpin müddəti və “60x15 sm” sıxlıq, Gəncə-160 pambıq sortunda optimal variant “15-20 

aprel” səpin müddəti və “60x20 sm” sıxlıq daha səmərəli variant hesab edilmişdir. 

Açar sözlər: bitki sıxlığı, pambıq, sort, qoza, vegetasiya müddəti, lifin uzunluğu 
Ключевые слова: густота стояния растений, хлопчатник, сорт, коробочка, 

период вегетации, длина волокна 

Keywords: plant density, cotton, variety, boll, growing season, fiber length 

Pambıqçılıq kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının ən mühüm və strateji əhəmiyyətli 

sahələrindən biri hesab olunur. Pambıqçılıqda məhsuldarlığın və bu sahənin iqtisadi 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün aparılmış kompleks aqrotexniki tədbirlər sistemində 

pambıq sahəsinin optimal müddətdə başa çatdırılması xüsusi yer tutur. Pambığın qısa, 

əlverişli müddətlərdə səpilməsinin böyük iqtisadi və təşkilati əhəmiyyəti vardır [1]. 

Pambıq sortları üçün səpin müddətlərinin öyrənilməsi alimlərin həmişə diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Səpin müddətlərinin məhsuldarlığa, bitkinin inkişafına təsirinin 

müəyyən edilməsinin aktuallığı zəruri hesab edilir [2]. 

Pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğun, xəstəlik 

və zərərvericilərə qarşıdavamlı, tezyetişən, yüksək lif keyfiyyətinə və lif çıxımına malik olan 

yeni pambıq sortlarının yaradılması ilə yanaşı optimal aqrotexnologiyaların öyrənilməsi də 

əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də sortların biomorfologiyası uyğun səpin sxemi, bitki sıxlığı 

da müəyyən edilməlidir[3]. 

Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd yeni pambıq sortlarının bitki sıxlığının, səpin 

müddətinin və sortların xüsusiyyətlərinin pambığın məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi, 

daha perspektivli sortu müəyyənləşdirərək fermer təsərrüfatlarına tətbiq etməkdir. Tədqiqat işi 

Samux rayonunda Gəncə Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin (Gəncə RAEİM) 

təcrübə sahəsində aparılmışdır. Təhlil və analizlər ADAU-nun “Bitkiçilik və bitki mühafizəsi” 

kafedrasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat materialı olaraq BM və TBETİ-nin texniki 

bitkilərin seleksiyası şöbəsində 2-3 il müddətində toxumu öz-özünə tozlanmadan alınmış yeni 

Gəncə-114 və Gəncə-160 pambıq sortlarından istifadə edilib. Hər bir variant 8 cərgə 4 

təkrarda və hər cərgənin uzunluğu 50 metr olmaqla 3 səpin müddəti (5-10 aprel; 15-20 aprel; 

25-30 aprel), 2 bitki sıxlığı (60x15 sm-1 bitki; 60x20 sm-1 bitki) sxemində səpin aparılıb. 

Təcrübə sahəsində ilk çıxış alındıqdan sonra hər gün fenoloji müşahidə aparılıb. Vegetasiya 

müddətində bitkilərin müxtəlif inkişaf mərhələlərində 3 dəfə tarla baxışıkeçirilib. Bitkilərin 

boy və inkişaf tempini aydınlaşdırmaq, bar toplama qabiliyyətini müəyyən etmək məqsədilə 

hər hektarda 25 bitkinin boyu ölçülmüş, simpodial budaqların və bar orqanlarının miqdarı 

müəyyənləşdirilmişdir. Xam pambığın yığımı və nümunələr ayrılıqda nömrələnib və 

yığılmışdır. Hesabat aparıldıqdan sonra ümumi məhsuldarlıq hesablanmışdır. Əkin sxemində 

hər hektardan 25 qozanın xam pambığının toplanması hesabı ilə hər sort üçün 100 qozalılıq 
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nümunə toplanmışdır. Nümunələrdən 25 uçağan götürməklə lifin uzunluğu, 50 uçağan 

götürməklə indeksləşdirmə yolu ilə lif çıxımı faizi təyin edilmişdir. 

1 saylı cədvəldə səpin müddətinin və bitki sıxlığının pambıq sortlarının biomorfoloji 

əlamətlərinə təsirinin nəticələri verilmişdir. Gəncə-114 pambıq sortunda vegetasiya müddəti 

124-130 gün arasında, Gəncə-160 pambıq sortunda isə 121-125 gün arasında dəyişmişdir. 

Xüsusən, Gəncə-114 sortunda səpin müddəti “15-20 aprel”, “60x15 sm” sıxlıq variantında 

124 gün, Gəncə-160 sortunda isə “15-20 aprel”, “60x20 sm” sıxlıq variantına 121 gün 

olmuşdur. Bu Gəncə-114 sortunun 1 tip budaqlanma, Gəncə-160 sortunun isə 1,5-2 tip 

budaqlanmaya aid olması ilə izah etmək olar. Bitkilərin hündürlüyü Gəncə-114sortunda 110- 

118 sm, simpodial budaqların sayı 12-15 ədəd, 1 kolda qozaların sayı 15-18 ədəd arasında, 

Gəncə-160 pambıq sortunda müvafiq olaraq bitkilərin hündürlüyü 110-115 sm, simpodial 

budaqların sayı 15-17 ədəd, 1 kolda qozaların sayı 17-20 ədəd arasında dəyişmişdir. Bitkilərin 

nəzəri və faktiki sıxlığı da 2 saylı cədvəldə verilmişdir. Gəncə-114 pambıq sortunda “15-20 

aprel”, “60 x15 sm” sıxlıq, Gəncə-160 pambıq sortunda “15-20 aprel”, “60 x 20 sm” sıxlıq 

variantları daha səmərəli olmuşdur. Pambığın məhsuldarlığı sahə vahidinə yetişdirilən 

bitkilərin miqdarı ilə birbaşa əlaqəlidir. 

Pambıq sortlarının biomorfoloji əlamətlərinə təsir edən bəzi amillər 

Cədvəl 1 
 

Sıra 

sayı 

 
Sortlar 

Səpin 

müddəti 

, aprel 

 

itki 

sıxlığı 

Vegeta 

siya 

müddət 
i, gün 

Bitkilərin 

hündürlüyü 

, sm 

Simpodial 

budaqları 

n sayı, 
ədəd 

1 kolda 

qozanı 

n sayı, 
ədəd 

Bitki sıxlığı, 
ha/min 

Nəzəri Faktiki 

1 Gəncə114 5-10 60x15 130 110 13 17 11 104 

2 Gəncə114 5-10 60x20 130 114 14 15 83 79 

3 Gəncə114 15-20 60x15 124 115 12 16 111 107 

4 Gəncə114 15-20 60x20 125 117 14 18 83 80 

5 Gəncə114 25-30 60x15 127 118 15 15 111 102 

6 Gəncə114 25-30 60x20 126 117 14 15 83 81 

7 Gəncə160 5-10 60x15 125 112 16 17 111 105 

8 Gəncə160 5-10 60x20 127 112 15 19 83 80 

9 Gəncə160 15-20 60x15 123 110 15 18 111 103 

10 Gəncə160 15-20 60x20 121 114 17 20 83 80 

11 Gəncə160 25-30 60x15 124 115 16 17 111 102 

12 Gəncə160 25-30 60x20 125 114 16 18 83 79 

2 saylı cədvəldən görünür ki, səpin müddəti və bitki sıxlığı pambıq sortlarına fərqli təsir 

göstərir. Belə ki, Gəncə-114 sortunda “15-20 aprel”, “60 x15 sm” sıxlığında məhsuldarlıq 

35,0 sentner, olmaqla digər variantlardan üstün olmuşdur. Gəncə-160 pambıq sortunda isə 

“15-20 aprel”, “60 x 20 sm” variantında məhsuldarlıq digər variantlardan üstün olmuşdur 

(37,5 s/ha). Gəncə-114 pambıq sortunda “15-20 aprel”, “60 x15 sm” sıxlıq variantı optimal 

olmaqla lif çıxımı 38,5%, qozanın kütləsi 5,9 qr, lifin uzunluğu 35 mm, Gəncə-160 pambıq 

sortunda “15-20 aprel”, “60 x 20 sm” variantı da müvafiq olmaqla lif çıxımı 39,0%, qozanın 

kütləsi 6,0 qr, lif uzunluğu 35,3 mm olmuşdur. Gəncə-114 pambıq sortunda daha optimal 

variant “15-20 aprel” səpin müddəti və “60 x 15 sm” sıxlıq, Gəncə-160 pambıq sortunda isə 

“15-20 aprel” səpin müddəti və “60 x 20 sm” sıxlıq daha səmərəli variant hesab edilmişdir. 

Gəncə-160 pambıq sortu daha perpektivli sort olduğu müəyyənləşib. Gəncə-114 pambıq 

sortunda daha optimal vaiant “15-20 aprel” səpin müddəti və “60x15sm” sıxlıq, Gəncə-160 

pambıq sortunda isə “15-20 aprel” səpin müddəti və “60x20 sm” sıxlıq daha səmərəli variant 

hesab edilmişdir. “Gəncə-160 pambıq sortu daha perspektivli sort olduğu müəyyənləşib. 
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Pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə təsir edən bəzi amillər 

Cədvəl 2 

Sıra 

sayı 

Sortlar Səpin 

müddəti, 

aprel 

Bitki 

sıxlığı 

Məhsul 

darlıq, 

ha/sent 

Lif 

çıxımı, 

% 

Bir qozada 

xam 

pambığın 
kütləsi, qr 

Lifin 

uzunluğu, 

mm 

1 Gəncə-114 5-10 60x15 34,3 35,2 5,8 34,0 

2 Gəncə-114 5-10 60x20 30,5 37,0 5,9 34,2 

3 Gəncə-114 15-20 60x15 35,0 38,5 5,9 35,0 

4 Gəncə-114 15-20 60x20 32,4 37,2 6,0 34,7 

5 Gəncə-114 25-30 60x15 30,0 37,5 5,5 34,0 

6 Gəncə-114 25-30 60x20 31,5 37,0 5,7 34,5 

7 Gəncə-160 5-10 60x15 35,0 38,0 6,0 34,8 

8 Gəncə-160 5-10 60x20 32,6 37,0 6,2 35,0 

9 Gəncə-160 15-20 60x15 36,2 38,4 5,9 35,0 

10 Gəncə-160 15-20 60x20 37,5 39,0 6,0 35,3 

11 Gəncə-160 25-30 60x15 34,3 37,8 6,0 34,5 

12 Gəncə-160 25-30 60x20 32,5 38,0 6,1 34,0 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ СВОЙСТВ ХЛОПЧАТНИКА СОРТОВ Г 

ЯНДЖА-114 И ГЯНДЖА-160 

Бабазаде Арзу Ровшан кызы 

Резюме 

В результате проведенных исследований были изучены влияние сроков посева и 

густоты стояния растений на урожайность сортов хлопчатника Гянджа – 114 и Гянджа 
– 160. Для получения высоких урожаев сортов хлопчатника оптимальным сроком 

посева является 15-20 апреля, а густота стояния растений для сорта Гянджа-114- 

оптимальным является 60х15-1, а для сорта Гянджа-160 - 60х20-1. 

STUDY OF BIOMORPHOLOGICAL FEATURES AND ECONOMICALLY 

VALUABLE PROPERTIES OF COTTON VARIETIES 

GANJA-114 AND GANJA-160 

Babazade Arzu Rovshan kyzy 

Abstract 

As a result of the studies, the influence of planting dates and plant stand density on the 

productivity of cotton varieties Ganja - 114 and Ganja - 160 was studied to obtain high yields 

of cotton varieties, the optimal planting period is April 15-20, and plant density for varieties 

Ganja-114 is optimal is 60x15-1, and for the Ganja-160 variety 60x20-1. 
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GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNDƏ OPTİMAL SƏPİN 

MÜDDƏTİNİN, ƏKİN SXEMİNİN VƏ GÜBRƏLƏRİN SOYANIN 

STRUKTUR ELEMENTLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Əliyeva A.Ə. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

aliyevaafaq87@gmail.com 

Xülasə: Təqdim edilən məqalədə Gəncə-Qazax bölgəsində suvarılan boz-qəhvəyi (şa- 

balıdı) torpaqlarda səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrə normalarının soyanın struktur 

elementlərinə və məhsuldarlığına təsiri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bölgədə soyanın 

səpinini aprelin 10-15 tarixlərində apardıqda tez və gec səpinlərə misbətən 45x10 sm əkin 

sxemində və gübrələrin peyin 10 t/ha+N60P90K60 normasında gübrəsiz varianta nisbətən bir 

bitkidən çıxan paxlaların və dənlərin sayı, bir bitkidən çıxan dənin kütləsi və 1000 dənin 

kütləsi və dən məhsulu daha çox olmuşdur. 

Açar sözlər: səpin müddəti, əkin sxemi, soya, boz-qəhvəyi, gübrələr, paxla, dən, kütlə, 

məhsul. 

Soya hərtərəfli istifadə olunan qiymətli bitkidir. Dənində zülal çox olduğuna görə 

paxlalı, yağ çox olduğuna görə isə yağlı bitkilər qrupuna aid edilir. Dəndə 33-45% zülal, 25- 

27% yağ və 25-27% sulu karbonlar vardır. Soya becərən təsərrüfatlar 2 məhsul: tam qiymətli 

zülal və bitki yağı alırlar. Soyanın zülalı suda yaxşı həll olur və yaxşı həzmə gedir. Soya 

dənində olan zülal arpaya nisbətən 3,6 qarğıdalı dəninə nisbətən 4 dəfə çoxdur. 

Soya ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün becərilir. Soya dənindən yağ, marqarin, 

soya pendiri, süd, un, qənnadı məmulatı, konserv və başqa məhsullar alınır. Soyadan alınan 

yağ sabunbişirmə sənayesi üçün xammaldır. Eyni zamanda lak, boyaq sənayesində də istifadə 

olunur. Bitki yağının istehsalına görə soya dünyada birinci yeri tutur. Soyanın payına 40%, 

günəbxanın payına isə 18-20% düşür (1,2). 

Dünyada soyanın əsas istehsalçıları Amerika (63 milyon ton ildə), Braziliya (23,7 

milyon ton), Argentina (12,4 milyon ton), Çin (13,8 milyon ton) ölkələrində, Rusiya isə 

dünyada istehsal olunan soyanın 0,5-0,6%-ni istehsal edir (3,8). 

Dünyada soyanın əkin sahəsi 92 milyon ha, məhsul istehsalı isə 223 milyon tondur. 

Dünyada istehsal olunan bitki zülalının 54%-i, bitki yağının isə 33%-i soyanın payına düşür. 

Soyanın əsas ixracatçıları və istifadəçiləri ABŞ, Braziliya, Argentina, Çin, Yaponiya, Fransa, 

Almaniya və İtaliyadır (10). 

Rusiyada soyanın əkin sahəsi hər il 720 min ha-dan yuxarı qalxmır, ümumi dən 

məhsulu isə 690 min tondur. 2017-ci ildə dən məhsulu istehsalını 3,0 milyon tona, əkin 

sahəsini isə 2,7 milyon ha-ya çatdırmaq və əkin sahəsinin genişləndirilməsi rusiyanın avropa 

hissəsində, Qaratorpaq zonanın şimal, cənub və mərkəzi qaratorpaq olmayan zonasında 

nəzərdə tutulur (4). 

Tədqiqatın obyekti və metodikası 

Respublikamızda soyanın əhəmiyyətini nəzərə alaraq tədqiqatın aparılmasında əsas 

məqsədimiz Gəncə-Qazax bölgəsində suvarılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların münbitliyi- 

ni artırmaq, yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən optimal səpin müddətini, 

əkin sxemini və gübrə normalarını müəyyən etməkdən ibarətdir. Tarla təcrübələri 2018-2020- 

ci illərdə keçmış Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun mərkəzi təcrübə baza- 

sında suvarılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda aparılmışdır. Tarla təcrübələri soyanın 

Umanskaya 1 sortu ilə 3 təkrarda qoyulmuş, səpin aprelin 1-5-i, aprelin 10-15-i və aprelin 20- 

25-i tarixlərində aparılmışdır. Hər variantın ümumi sahəsi 54,0 m
2
 (30x1,80 m) olmaqla, 

səpin cərgə üsulu ilə 3 əkin sxemində 45x5 sm, 45x10 sm və 45x15 sm olmaqla hektara 

uyğun olaraq 70, 35 və 25 kq cücərən toxum səpilmişdir. Peyin 100%, fosfor və kalium 70% 

payızda şum altına, fosfor və kaliumun qalan 30%-i yemləmədə, budaqlanma mərləsində 

mailto:aliyevaafaq87@gmail.com
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cərgəaralarına, azot isə bir dəfəyə çıxış vaxtı verilmişdir. Fenoloji müşahidələr 25 bitki 

üzərində, aqrotexniki tədbirlər isə bölgə üçün qəbul edilmiş qaydada aparılmışdır. 

Təcrübə sahəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün 0-30; 30- 

60 və 60-100 sm-lik qatlardan götürülmüş qarışıq torpaq numunələrində qida elementlərinin 

ümumi və mənimsənilən formalarının miqdarı müəyyən edilmişdir. 

Götürülmüş torpaq nümunələrində: pH potensiometrdə, ümumi humus İ.V.Tyurinə 

görə, udulmuş ammonyak D.P.Konevə, nitrat azotu Qrandval-Lyaju, ümumi azot, ümumi 

fosfor K.E.Ginzburq və Q.M.Şeqlova, mütəhərrik fosfor B.P. Maçiqin üsulu ilə, ümumi 

kalium Smitə, mübadiləvi kalium P.B.Protasov üsulu ilə alovlu fotometrdə təyin edilmişdir. 

Torpaq nümunələrinin təhlili göstərir ki, boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar azotun, 

fosforun və kaliumun mənimsənilən formaları ilə yüksək dərəcədə təmin olunmamışdır. pH 

su məhlulunda 0-30 sm-lik qatda 7,8, aşağı qatlara getdikcə 60-100 sm-lik qatda 8,4 

olmuşdur. Ümumi humus, azot, fosfor və kalium 0-30 sm-lik qatda uyğun olaraq 2,15; 0,15; 

0,13; 2,39%-dir. Lakin aşağı qatlara getdikcə xeyli azalaraq 60-100 sm-lik qatda uyğun olaraq 

0,85; 0,06; 0,07; 1,51% təşkil edir. Udulmuş ammonyak azotu 18,0-6,5; nitrat azotu 9,7-2,6, 

mütəhərrik fosfor 15,8-4,5; mübadiləvi kalium isə 263,5-105,3 mq/kq arasında tərəddüd edir. 

Azərbaycanın qərb bölgəsində boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda apardığımız 

aqrokimyəvi təhlillər göstərir ki, respublikamızda qəbul edilmiş qradasiyaya görə bu 

torpaqlar qida maddələri ilə zəif dərəcədə təmin olunmuşdur. Odur ki, bu torpaqlarda soyanın 

böyüməsi, inkişafı, yüksək məhsul verməsi və torpaq münbitliyinin qorunub saxlanması üçün 

üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi olduqca vacib və zəruridir. 

Rusiyanın Mərkəzi Qaratorpaq olmayan zonalarında mineral gübrələrin soyanın, 

struktur göstəricilərinə və dən məhsuluna təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

gencərgəli səpinlərdə 1 hektara 600 min cücərən toxum səpildikdə nəzarətdə bir bitkidə 

paxlaların sayı 12,8 ədəd, bir bitkidən çıxan dən 22,4 ədəd, bir paxladan çıxan dən 1,75 ədəd, 

bir bitkidən çıxan dən 2,99 q, 1000 dənin kütləsi 133,5 q, ən yüksək göstəricilər N60K60 və 50 

q Molibdenlə səpindən əvvəl toxumlar işlənilmiş variantda 18,5; 35,8; 1,93; 4,45; 134,3 q 

olmuşdur. Cərgəarası 15 sm, 900 min ədəd/ha bitki olduqda P90K60 normasında daha çox dən 

məhsulu 2,92 t/ha alınmışdır. Cərgəarasını 30 və 45 sm artırdıqda dən məhsulu 2,74 və 2,46 

t/ha olmuşdur (7). 
Rusiyanın Amur vilayətində soya əsas aparıcı bitki olmaqla əkin sahəsi 500 min ha 

təşkil edir və 2 t/ha soyadan dən məhsulu almaq üçün 140-150 kq/ha azot, 30-40 kq/ha fosfor 

və 40-50 kq/ha kalium tələb olunur (9). 

Təhlil və müzakirə 

Səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrin soyanın struktur elementlərinə təsiri 

2018-2019-cu illərdə öyrənilmişdir. Təcrübələr göstərir ki, səpin müddəti, əkin sxemi və 

peyin zəminində mineral gübrə normaları bir bitkidən çıxan paxlaların və dənlərin sayına, bir 

bitkidən çıxan dənin kütləsinə və 1000 dənin kütləsinə əhəmiyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Soyanın tez (1-5 aprel) və gec səpinlərinə nisbətən (20-25 aprel) ən yaxşı nəticələr optimal 

müddətdə 10-15 aprel tarixlərində aparılan səpinlərdə 45x10 sm əkin sxemində alınmışdır. 

Tədqiqatın nəticələri cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi gübrəsiz variantda 10-15 aprel tarixlərində səpin apardıqda 

bir bitkidən çıxan paxlaların sayı 27,3-28,7 ədəd, bir bitkidən çıxan dənlərin sayı 60,0-63,1 

ədəd, bir bitkidən çıxan dənin kütləsi 9,6-10,1 qram və 1000 dənin kütləsi 128,6-130,6 qram, 

olmuşdur. Peyin 10 t/ha (zəmin) variantında isə bu göstəricilər gübrəsiz varianta nisbətən 

nəzərə çarpacaq dərəcədə araraq uyğun olaraq 30,0-31,0; 65,4-68,2 ədəd, 10,6-11,0 və 1000 

dənin kütləsi 131,3-134,2 qram təşkil etmişdir. 
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Səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrin soyanın struktur elementlərinə təsiri 

 
 

S
əp

in
 

m
ü
d
d
ət

i  

Gübrə normaları 

Bir bitkidən 

çıxan paxlanın 

sayı, ədəd 

Bir bitkidən 

çıxan dənlərin 

sayı, ədəd 

Bir bitkidən 

çıxan dənin 

kütləsi, qr 

1000 dənin 

kütləsi,qram 

45x10 sm 45x10 sm 45x10 sm 45x10 sm 

2018 

1
0
-1

5
 a

p
re

l 

Nəzarət 
(gübrəsiz) 

27,3 60,0 9,6 128,6 

Peyin 10 t/ha 
(zəmin) 

30,0 65,4 10,6 131,3 

Zəmin+N30P60K 

30 

35,5 77,6 12,2 136,2 

Zəmin+N60P90K 

60 

44,7 97,5 15,8 145,0 

Zəmin+N90P120 

K90 

39,4 86,3 13,8 142,5 

2019 

1
0
-1

5
 a

p
re

l 

Nəzarət 

(gübrəsiz) 

28,7 63,1 10,1 130,6 

Peyin 10 t/ha 
(zəmin) 

31,0 68,2 11,0 134,2 

Zəmin+N30P60K 

30 

37,5 82,4 13,2 139,5 

Zəmin+N60P90K 

60 

45,6 100,3 16,1 148,2 

Zəmin+N90P120 

K90 

42,2 93,0 14,8 145,2 

Peyinlə birlikdə mineral gübrələrin müxtəlif normalarının tətbiqi nəticəsində bir 

bitkidən çıxan paxlaların və dənlərin sayı, bir bitkidən çıxan dənlərin kütləsi və 1000 dənin 

kütləsi nəzarət və peyin 10 t/ha variantlarına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. 

Belə ki, zəmin+N30P60K30 variantında bir bitkidən çıxan paxlaların sayı 35,5-37,5; bitkidən 

çıxan dənlərin sayı 77,6-82,4 ədəd, bir bir bitkidən çıxan dənin kütləsi 12,2-13,2 qram və 

1000 dənin kütləsi 136,2-139,5 qram təşkil etmişdir. Ən yüksək göstəricilər isə zə- 

min+N60P90K60 variantında müvafiq olaraq 44,7-45,6; 97,5-100,3 ədəd, 15,8-16,1 və 145,0- 
148,2 qram, 45x15 sm-də 51,3-54,3; 113,0-119,3 ədəd, 19,2-20,3 və 148,2-150,3 qram təşkil 

etmişdir. Zəminlə birlikdə mineral gübrə normaları artdıqca (N90P120K90) soyanın öyrənilən 

struktur elementlərinin göstəriciləri zəmin+N60P90K60 variantına nisbətən aşağı olmuºdur. 
2018-2020-ci illərdə səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrin soyanın dən 

məhsuluna təsiridə öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri şəkildə verilmişdir. 

2018-2020-ci illərdə səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrin soyanın dən 

məhsuluna təsiridə öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri şəkildə verilmişdir. 
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Səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrin soyanın dən məhsuldarlığına təsiri (3 

ildən orta) 

1. Nəzarət (gübrəsiz), 2. Peyin 10 t/ha (zəmin), 3. Zəmin + N30P60K30, 

4. Zəmin + N60P90K60, 5. Zəmin + N90P120K90. 
 

Şəkildən göründüyü 10-15 aprel tarixlərində səpin apardıqda nəzarət (gübrəsiz) 

variantında soyanın dən məhsulu 3 ildən orta olaraq 19,1 s/ha, peyin 10 t/ha (zəmin) 

variantında soyanın dən məhsulu nəzarət variantına nisbətən artaraq 21,1 s/ha, artım 2,0 s/ha 

və ya 10,5% olmuşdur. 

Peyin zəminində mineral gübrələrin müxtəlif normalarının tətbiqi nəticəsində dən 

məhsulu nəzarət və peyin 10 t/ha variantlarına nisbətən xeyli yüksəlmişdir. Belə ki, 

zəmin+N30P60K30 variantında dən məhsulu 25,4 s/ha, 6,3 s/ha və ya 33,0%, ən yüksək göstə- 

ricilər isə zəmin+N60P90K60 variantında 32,5 s/ha, 13,4 s/ha və ya 70,2% alınmışdır. Zəminlə 

birlikdə mineral gübrə normaları artdıqca (N90P120K90) dən məhsulu zəmin+N60P90K60 

varintına nisbətən azalmışdır. Peyin 10 t/ha variantına nisbətən 1 kq NPK-ya düşən dən 

məhsulu N30P60K30-da 3,6 kq, N60P90K60-da 5,43 kq, N90P120K90-da 2,7 kq təşkil etmişdir. 

Təcrübənin dəqiqliyi P=1,67-2,42%, E=0,45-0,58 s/ha və variantlar arasındakı fərq E 

göstəricisindən üç və daha çox dəfə yüksək olmuşdur. 

Beləliklə, bölgədə soyanın səpin müddətini 10-15 aprel tarixlərində, 45x10 sm əkin 

sxemində apardıqda, gübrələrin peyin 10 t/ha+N60P90K60 normasında nəzarət variantına 

nisbətən bir bitkidən çıxan paxlaların sayı 16,9-17,4 ədəd, dənlərin sayı 14,3-17,6 ədəd, bir 

bitkidən çıxan dənin kütləsi 2,3-2,7 qram və 1000 dənin kütləsi 12,0-15,3 qram artmış, bu isə 

sonda məhsuldarlığın yüksəlməsinə təsir göstərmiş və 3 ildən orta olaraq dən məhsulu 13,4 

s/ha və ya 70,2% yüksəlmişdir. 
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INFLUENCE OF OPTIMAL SOWING PERIOD, GROWING SCHEME AND 

FERTILIZERS ON STRUCTURAL ELEMENTS OF SOY-BEAN IN 

GANJA-KAZAKH REGION 

Summary 

The effect of sowing period, growing scheme and fertilizer norms on structure elements 

and produciveness of soy-been on irrigated grey-brown (chestnut) soils of Ganja-Kazakh 

region is presented in this article. It’s defined, that when conduction sowing of soy-been on 

April 10-15 the quantity of beens and grains from a plant, the mass of grain from a plant and 

mass of 1000 grains and yield of grain was much more in comparison with early and late 

sowing at 45x10 sm growing scheme and at 10 t/ha + N60P90K60 fertilizer norm in comparison 

with the variant withat fertilizer. 

 
 

ŞORANLAŞMIŞ TORPAQLARDA PAMBIQ BİTKİSİNİN 

MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI YOLLARI 

Əsədov H.H., Atayeva H.M., Mircəlallı İ.B., Məmmədova Z.Ə., Məmmədov C.Ş. 

AMEA - nın Dendrologiya İnstitutu 

mirjalalli@mail.ru 

Açar sözlər: şoranlaşmış torpaqlar, pambıq sortları, məhsuldarlıq 

Keywords: soil salinity, cotton varieties, productivity 

Ключевые слова: засоленность почв, сорта хлопчатника, урожайность 

Tədqiqat obyektləri və üsulları: Tədqiqat dövründə eksperimental təcrübələri aparmaq 

məqsədi ilə Azərbaycanda istifadə olunan yerli sortların və xarici ölkələrdən gətirilmiş 

pambıq toxumları əvvəlcədən seçilmiş, 100 ədəd olmaqla toxumlar səpindən əvvəl su ilə yox, 

halofit bitkilərdən alınmış xüsusi məhlulda 24 saat isladılmışdır. Bu üsul P.A.Henkel (1950) 

[1] və Əsədov H.H.və b.tərəfindən (1982) [2] müəlliflik şəhadətnaməsi alınmış üsullara 

əsasən aparılmışdır. Bu üsul 1980-1990 illərdə Respublikamızın Bərdə, Tərtər, Sabirabad, 

Saatlı, İmişli, Salyan, Neftçala rayonlarının pambıq sortları üzərində dəfələrlə sınaqdan 

çıxarılmış, 1990-2000 illərdə Türkiyənin Çuxuroba, Mersin, Söke bölgələrində geniş 

ərazilərdə istifadə edilmiş və məhsuldarlıq müsbət olaraq qiymətləndirilmişdir. 
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Təhlil və nəticələr: Son illər pambıqçılıq sahəsində əldə olunmuş nəaliyyətlər 

dövlətimizin kənd təsərrüfatının yüksəlişi olaraq qiymətləndirilmişdir. Kollektivimiz bu 

istiqamətdə apardığı tədqiqat işlərini bir daha təkrarlamaqla yanaşı pambıq becərən 

fermerlərlə öz tövsiyyələrini bölüşdürməyi məqsədyönlü hesab edir. 

Aparılmış tədqiqat zamanı yerli və xarici ölkələrdən gətirilmiş pambıq sortlarının şoran 

torpaqlarda məhsuldarlığının artırılmasında halofit bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərindən 

isrifadəsinin müsbət əlamətlərini sizlərə təqdim edir. Belə ki, 1-ci cədvəldə alınmış 

məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Bəllidir ki, hər bir növə mənsub olan bitki növü becərilən torpaq-iqlim şəraitinə 

uyğunlaşması əsas şərtdir. Pambıq bitkisi (Gossypium L.) bioloji mənşəyinə görə fakultativ 

halofitlər qrupuna aiddir. Onların şoran torpaqlarda becərilməsinin nə qədər çətin olması 

təsərrüfatçılara bəllidir. Pambıq növlərinin uyğunlaşma mexanizmini yüksəltmək üçün yerli 

sortlaradan istifadə edilməsi və halofitlərin bioloji xassələrinin onlara nəql edilməsi, 

təsərrüfatçılara xeyli əlverişlidir. Yerli bitkilərin xloridli-sulfatlı və ya sulfatlı-xloridli 

şoranlaşmış torpaqlarda becərilməsi və onlardan alınan toxum nəsli, şoran torpaqlarda 

məhsuldarlığın artmasına təsir edən amillərdən istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Hələ 1959-cu ildə Muradova İ.D.[4] qeyd edirdi ki, Azərbaycanın şoran torpaqlarında 

pambıq bitkisinin fizioloji göstəricilərinə duz ionları (Cl
-
) və (SO4

-2), mənfi təsir edərək, 
məhsuldarlığı xeyli azaldır, pambığın qozalarının gec açılmasına səbəb olur. Bitki mənşəli 
ingibittorlar, xüsusilə də natrium asidi, Cl

-
 ionlarının hüceyrəarası boşluqlarda və vakuollarda 

az miqdarda torplanmasını təmin edir. [1] 

XX əsrin 50-ci illərində P.A. Henkelin [3] “Bitkilərin duzadavamlılığı və onun 

istiqamətli artırılması” bir çox tədqiqatçıların eksperimental təcrübələrində tədqiqat 

fəaliyyətinin mərkəzində durmuşdur.Uzun müddət (1965-1970 illər) P.A. Henkellə maraqlı 

tədqiqat işlərini apararkən, Azərbaycan Respublikasında şoran torpaqlarda pambıqçılığın 

inkişaf etdirilməsini tövsiyyə etmişdir. Məhz bu tövsiyyələrin həyata keçirilməsində 

əməkdaşlarımızla apardığımız tədqiqatların nəticəsi olaraq aldığımız “Müəlliflik”, pambıq 

bitkisindən yüksək məhsul almağa imkan vermişdir (Cədvəl1) . 

1- ci cədvəldən aydın olur ki, adi üsulla isladılmış (su ilə) pambıq çiyidlərinin cücərmə 

faizi həm azəri, həm də xaricdən gətirilmiş sortların cücərmə faizi (85-60%) olduğu halda 

halofitlərdən istifadə etdikdə azəri sortu 92%, xaricdən gətirilmiş toxumlar 77% cücərti 

vermişdir. Bitkilərin ilk yarpaq əmələ gətirmə mərhələsi də yoxlamaya görə xeyli fərqlidir. 

Yoxlama variantında və təcrübə bitkilərində çiçəkləmə dövrü ciddi olaraq fərqlənmədiyi 

halda, qozaların sayı azəri sortunda 12-21 ədəd, təcrübə variantında 9 qoza artmış, xarici 

sortunda isə bu fərq cəmi 6 ədəddir. Təcrübə bitkilərinin 1 ədəd qozasındakı artımı 5q, xarici 

sortda 2,6q olmuşdur. 

Eksperiment zamanı aşkar olmuşdur ki, halofitlərlə “işlənmiş” toxumların xam 

pambığın toplanması xarici sortla müqayisədə 10-15 gün erkən olduğundan, daha səmərəli 

hesab edilməlidir. Bir bitkidən toplanmış xam pambıq, azəri sortunda xarici sorta görə 510q 

artıq olmuşdur.Xam pambığın miqdarını 1m
2
 ərazidəki pambıq koluna görə hesabladıqda,bu 

artım 1320q bərabər olur. Məhsuldarlığı 1ha sahəyə görə hesabladıqda isə azəri sortundan 8,1 

sentner yüksək məhsul deməkdir. Əgər yerli fermerlər 1ha sahədən 20-25s məhsul alırsa, o 

zaman məhsuldarlığın 30s olduğu təsdiq olunar. Bu göstəricilər həm iqtisadi baxımdan, həm 

də toplama (yığım) dövrünə görə vaxt qazandırar. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА 

В ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

Асадов Г.Г., Атаева Х.М., Mирджалаллы И.Б.,Мамедова З.А., Мамедов Д.Ш. 

Резюме 

Исследовано влияние экстрактов галофитных растений на семена хлопчатника с 

целью повышения урожайности растений выращенных на засоленных почвах. Выявлен 

положительный эффект экстрактов, особенно у местных сортов, у которых 

наблюдается прибавка в урожае и сокращении сроков раскрытия коробочек. 

 

WAYS TO INCREASE COTTON YIELD IN SALTIC SOILS 

Asadov G.G., Ataeva H.M., Mirjаlalli İ.B., Mamedova Z.A., Mamedov C.SH. 

Summary 

The effect of halophytic plant extracts on cotton seeds was studied in order to increase 

the yield of plants grown on saline soils. The positive effect of the extracts was revealed, 

especially in local varieties, in which there is an increase in yield and a reduction in the 

opening time of bolls. 

 

 

KÜRƏKÇAY HÖVZƏSİ TORPAQLARININ AQROEKOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MONİTORİNQİ 

Əliyeva Gülşən Maqsud qızı 

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı 

Açar sözlər: torpağın monitorinqi, Kürəkçay çayı, aqrar-sənaye kompleksi, torpaq 
ehtiyatları, torpaqdan səmərəli istifadə 

Key words: soil monitoring, Kurekchay river, agro-industrial complex, land resources, 

rational land use. 

Ключевые слова: мониторинг почв, река Кюрекчай, АПК, земельные ресурсы, 
рациональное землеиспользование 

İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinin ekosistemlərin özünübərpa və qorunması 

potensialına nisbətinin müəyyən edilməsi təbii sistemlərin təhlükəsizliyi, tarazlığı və 

davamlılığını təmin edən amillərin qiymətləndirilməsi əsasında mümkündür. Torpaq 

münbitliyinin çay hövzələri daxilində ekoloji monitorinqinin təşkili torpaq örtüyündə təbii və 

antropogen təzyiqlər nəticəsində gedən dəyişikliklərin baş vermə səbəblərini aşkar etmək, 

həmin dəyişiklikləri qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

Aqrar islahatlar şəraitində kənd təsərrüfatı sahələrinin istifadənin nəzəri və metodoloji 

aspektlərinin müasir vəziyyətinin hərtərəfli tədqiqi tələb olunur. Ətraf mühitə olan antropogen 

təzyiqin güclənməsi və regionların aqroekosistemlərində neqativ vəziyyətlərin intensivləşməsi 

ilə bir çox tədqiqatçılar kənd təsərrüfatı istehsalında torpaqqoruyucu və resursqoruyucu 

texnologiyaların tətbiqi əsasında torpaq münbitliyinin qorunması və saxlanılmasında iqtisadi 

və ekoloji amillərin öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirməyə başlamışlar.Bununla yanaşı 
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ekoloji və torpaq-ekoloji tədqiqatlarda hövzə metodu son illərdə geniş tətbiq olunmağa 

başlanmışdır. [1] 
Kürəkçay hövzəsi Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşir. Mənbəyini Murovdağ 

silsiləsinin şimal yamacından (3100 m) götürür. Başlıca qolları sağdan Gorançay, Ağsu çay, 

soldan isə Korçay, Azatçaydır. Kürəkçay Mingəçevir su anbarından aşağı Kür çayına 

qovuşur. Hövzənin ümumi sahəsi 116479,0 ha təşkil edir. [3] 
Hövzə torpaqlarında   ekoloji monitorinqin təşkili zamanı ən əhəmiyyətli nəzəri və 

praktiki məsələlərindən biri də hövzə ərazisinin ekoloji rayonlara bölünməsi məsələsidir. 

Respublikamızda ilk dəfə olaraq akademik Q.Ş.Məmmədovun təklif etdiyi metodikanı tətbiq 

etməklə Kürəkçay hövzəsinin təbii şəraiti və torpaq örtüyünün xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla, hövzə daxilində 3 aqroekoloji rayon ayrılmışdır: 1.Suayırıcı aqroekoloji rayon; 

2.Tranzit aqroekoloji rayon; 3. Akkumulyativ aqroekoloji rayon. Kürəkçay hövzəsi suayırıcı 

aqroekoloji rayonun; ibtidai dağ-çəmən torpaqların üst qatlarda humusun miqdarı 3,1-5,41%, 

azot 0,23-0,27%, pH göstəricisi 6,2-6,8, udulmuş əsasların cəmi 30,80-38,70 mq-ekv təşkil 

etmişdir. Torflu dağ-çəmən torpaqların üst qatlarda humusun miqdarı 5,8-8,6%, ümumi azot 

0,25-0,43%, pH göstəricisi 6,0-6,8 olaraq udma tutumunun miqdarı 36,8-50,9 mq-ekv 

arasında dəyişilir. Çimli dağ-çəmən torpaqlar (CaCO3) üst qatlarında humusun miqdarı 4,1- 

5,8%, ümumi azot 0,27-0,35%, karbonatların miqdarı 1,70-9,3%, torpaq məhlulunun 

reaksiyası -6,8-7,3, udulmuş əsasların miqdarı 38,4-44,2 mq-ekv təşkil etmişdir. Dağ-çəmən 

bozqır torpaqlarda humusun miqdarı 2,7-3,7 %, azot 0,22-0,26%, pH-7,7-8,2 uducu kom- 

pleksin kəmiyyəti kifayət qədər yüksək yüksəlmişdir: 39,7-49,1 mq-ekv. [4] 

Kürəkçay hövzəsinin torpaq ehtiyatlarının əsas hissəsini otlaqlar və kəndətrafı örüşlər 

təşkil edir-54,39% (63352,72 ha). Buraya həm də 2523,75 ha-2,17% kollu örüş, 516 ha 0,44% 

-daşlı örüş sahələrini əlavə etmək lazımdir. Bu otlaqlarin 68,78%-ni qış otlaqları, 31,22%-ni 

yay otlaqları təşkil edir. Hövzə üzrə otlaq sahələri ən çox 45,61%-Goranboy rayonu 

ərazisindədir, qalanı isə 41,11% Göygöl və 13,28% Yevlax rayonları ərazisində yerləşir. 

Ərazidə torpaq fondunun 58,71% (68385,42 ha) dövlət, 13,78% (16048,25 ha) bələdiyyə, 

20,83% (24262,33 ha) xüsusi mülkiyyətə verildiyi müəyyən edilmişdir. Bundan başqa hövzə 

ərazisi torpaqlarının 820,75 ha (0,70%) bələdiyyənin ehtiyat fonduna, 512,0 ha (0,44%)- 

kəndin perspektiv inkişaf fonduna verilmişdir. Kənd təsərrüfatına az yararlı və şərti yararsız 

torpaq ehtiyatları (kənd yaşayış məntəqələri, yollar, ictimai tikinti, qəbiristanlıq, qaz kəməri 

və s.) isə -6450,25 ha (5,54%) təşkil etmişdir. 

Kürəkçay hövzəsinin dövlət mülkiyyətində olan torpaqların əsas hissəsini otlaqlar, 

biçənəklər və meşə fondu torpaqları təşkil edir. Meşə fondu torpaqları əsasən Göygöl rayonu 

ərazisində 25,81% yerləşir. Ərazidə dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 50 min ha (68 %) 

kənd təsərrüfatına yararlı olmaqla hazırda fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində və 

icarəsindədir. Yay və qış otlaq torpaqları dövlət mülkiyyətinə aid ümumi torpaq ehtiyatlarının 

65,68 %-ni təşkil edir. Qış otlaqları ərazininin əhatə edir- 45,17 % (32916,04 ha). Ən çox 

otlaq sahəsi Goranboy rayonu ərazisindədir: 21977,75 ha. 

Kürəkçay hövzəsi torpaqlarından istifadənin müasir vəziyyəti bizim tərəfimizdən 

araşdırıldıqdan sonra hövzə torpaqlarından istifadədə ortaya çıxan əsas problemlər aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılmışdır: 

1. Eroziya proseslərinin inkişafı. Bizim tərəfimizdən Kürəkçay hövzəsinin dağlıq 

hisəsində torpaqdan istifadənin müasir vəziyyəti öyrənilərkən ərazinin eroziyaya uğrama 

səviyyəsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Kürəkçay hövzəsinin dağ-çəmən 

zonasının cəmi 24,6% eroziyaya uğramamışdır, qalan 75,4% müxtəlif dərəcədə eroziyaya 

uğramışdır (cədvəl). Kürəkçay hövzəsinin dağlıq zona torpaqlarının eroziyaya uğrama 

cədvəlinə əsasən ərazinin yarıdan çoxunun (50,77%) müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğradığı, 

zəif-15281 ha (24,06%) dərəcədə eroziya uğrama ilə yanaşı orta 10515 ha (16,56%) dərəcədə 
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eroziyaya uğramanın da kifayət qədər inkişaf etdiyi, 10%-dən çox ərazidə -6443 ha 

torpaqların şiddətli dərəcədə yuyulduğu müəyyən edilmişdir. 

2. Meşə ehtiyatlarının azalması. Göygöl rayonu üzrə meşəliklərin sahəsi 14370,0 ha 

olaraq, ərazinin 28,51%-ni təşkil etmişdir, bu qənaətbəxş göstərici ərazidə Göygöl Milli 

Parkının olması ilə izah olunur. Goranboy rayonu üzrə bu göstərici kritik həddə olaraq 

ərazinin cəmi 7,57% (4350,0 ha) meşəliklə örtülmüşdür, uzun müddət ərzində bu ərazidə külli 

miqdarda meşəliklər əhali tərəfindən qırılaraq bozqırlaşmış torpaqlara çevrilmişdir və əkin 

altında istifadə edilir. Hövzə üzrə meşə zolaqları da çox az miqdarda olaraq Göygöl rayonu 

üzrə 28 ha (0,06%), Goranboy rayonu üzrə isə 60 ha, yəni ərazinin cəmi 0,1% təşkil etmişdir. 

3. Torpaq münbitliyinin azalması. Kürəkçay hövzəsinin dağlıq zona torpaqlarının 

keyfiyyət qrupları üzrə paylanması göstəricilərinə əsasən, əkin və çoxillik əkmələr altında 

istifadə edilən torpaqların əksəriyyəti -70,99% yaxşı keyfiyyətli torpaqlardır, düzən zona 

torpaqlarının isə vəziyyəti qənaətbəxş olmayaraq əkin və çoxillik əkmələr altında istifadə 

olunan torpaqların cəmi 23,77%-nin yaxşı keyfiyyətli, 76,23%-nin orta keyfiyyətli torpaqlar 

olduğu müəyyən edilmişdir, çoxillik əkmələr altında düzən zonada ancaq III qrup torpaqları 

becərilir. Kürəkçay hövzəsinin əkin və çoxillik əkmələr altında istifadə edilən torpaqlarının 

40%-nin yaxşı torpaqlar, 58,89%-nin orta keyfiyyətli torpaqlar, 0,60%-nin münbit torpaqlar 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Kürəkçay hövzəsinə aid təsərrüfatların örüş, otlaq və biçənəklər üzrə torpaqlarının 

keyfiyyət qruplarına görə paylanması göstəricilərinə əsasən biçənəklərin 0,54%-i münbit 

torpaqlar, 72,89%-ni yaxşı keyfiyyətli torpaqlar, 26,57%-ni orta keyfiyyətli torpaqlar, 

kəndyanı örüş və otlaqların 41,73%-aşağı keyfiyyətli və 37,37%-orta keyfiyyətli torpaqlar 

üzərindədir. Hövzənin yüksək keyfiyyətli torpaqların 3,57%, yaxşı keyfiyyətli torpaqların 

15,48% və şərti yararsız torpaqların 250 hektarı örüş və otlaq sahələrinə verilmişdir. 

4. Torpaqların şorlaşması. Kürəkçay hövzəsinin suvarılan torpaqlarının şorlaşma durumu 

araşdırılaraq müəyyən edilmişdir ki, hövzənin 23615 hektar suvarılan torpaqlarının 53,46%-i 

şorlaşmamış, 46,54%-i şorlaşmışdır, onlardan 81,8% zəif, 6,14% orta, 12,06% şiddətli 

dərəcədə şorlaşmışdır. Əsas suvarılan torpaqlar Goranboy rayonundadır- 19307 ha, Goranboy 

rayonu torpaqlarının meliorativ durumunun digər rayonlara nisbətən daha çox qeyri- 

qənaətbəxş olduğunu (48,8%) görürük, bunu həmin rayonda kollektor-drenaj şəbəkəsinin zəif 

olması ilə izah etmək olar. [3] 
Kürəkçay hövzəsi torpaqlarının aqroekoloji monitorinqi əsasında   səmərəli istifadə 

edilməsi və mühafizəsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

1.Eroziya əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

2.Meşələrin qorunması və artırılması; 

3. Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının yerləşdirilməsi; 
4. Çoxillik əkmələrin, xüsusən üzümlüklərin sahələrinin artırılması; 
5.Kəndli-fermer təsərrüfatlarının sərhədlərinin düzgün yerləşdirilməsi; 

6.Kənd təsərrüfatı yerlərindən (uqodyalardan) istifadənin təkmilləşdirilməsi; 

7.Torpaqların şorlaşmasının qarşısının alınması. [2] 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОНИТОРИНГ ПОЧВ 

БАССЕЙНА РЕКИ КЮРЕКЧАЙ 

Резюме 

Эффективность работы агропромышленного комплекса, а следовательно и 

стабильность экономической, социальной, политической обстановки в обществе, во 

многом зависят от состояния земельных ресурсов. В этом аспекте разработка основных 

направлений совершенствования механизма управления и рационального 

использования земельного фонда на основе агроэкологческого мониторинга почв в 

системе природопользования бассейна реки Кюрекчай выделяется своей 

актуальностью. 

AGROCHARACTERISTICS AND MONITORING OF THE 

KUREKCHAY RIVER BASIN SOILS 

Summary 

The efficiency of agroindustrial complex work, and consequently the stability of 

economic, social, political condition in the society depend on states of the land resources. 

Their rational use-indispensable conditions of the stabilization of nutrition products 

manufacture, ensuring of food independence. In this aspect an elaboration of the main 

directions of the management mechanism perfecting and rational use of the land fund in the 

system of nature use in the Kurekchay river basin is distinquished by its urgency. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВЕГЕТАТИВНЫХ 

ОРГАНАХ СМИЛАКСА (SMİLAX) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ШЕКИНСКОГО РАЙОНА 
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В статье изложены результаты содержания минеральных элементов в 

вегетативных органах смилакса. 

Установлено, что вегетативные органы смилакса содержат 30 минеральных 

элементов из них содержание K, Na, Mg, Ca, Al, Si значительно больше по сравнению с 

другими элементами. 

Исследованиями выявлено, что K, Na, Mg, Ca больше всего накапливается в 

листьях, Fe, Al, Si в цветках. 

mailto:şhrem@mail.ru


169  

В настоящее время при поиске эффективных растительных средств исходят из 

того, что в патогенезе развития и формирования осложнений большую роль играют 

нарушения минерального обмена, а недостаточность сведений о содержании макро - и 

микроэлементов в лекарственном растительном сырье не позволяет его рационального 

использования. Изучение элементного состава актуального и по другой причине это – 

проблема загрязнения окружающей среды. [ 1 ] 

Содержание микроэлементов в растении в первую очередь зависит от почвенно- 

экологических условий и химических свойств микроэлементов. 

Из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме человека, 

при этом 15 из них (Ca, P, K, Cl, Na, Zn, Mn, Mo, İ, Se, S, Mg, Fe, Cu, Co) признаны 

эссенциальными, т.е. жизненно необходимыми (биогенными), а 10 (F, Si, Ti, V, Cr, Ni, 

As, Br, Sr, Cd) относят к вероятно (условно) необходимым (условно эссенциальными 

элементами) [ 2 ] 

Существенную роль в течение многих заболеваний играет нарушение 

микроэлементного равновесия в организме человека. Для восполнения недостатка 

микроэлементов широко применяются минеральные соли, однако их усвоение не 

превышает 3-10 % [ 3 ] Наиболее оптимальным источником макро-и микроэлементов 

являются растительные объекты, к тому же в них они находятся в доступной и 

усвояемой форме [ 4 ], что облегчает их переход и в лекарственные формы. 

Смилакс используют как кровоочистительное, мочегонное, жаропонижающее, 

противовоспалительное, а также при любых кожных заболеваниях. 

Изучение минерального состава вегетативных органов смилакса в условиях 

Шекинского района вообще не изучено. 

Целью настоящей работы является изучение минерального состава в вегетативных 
органах смилакса, произрастающего на территории Шекинского района. 

Оъектами исследования являются вегетативные органы смилакса, собранные 2019- 

2020 гг. в фазе полного биологического созревания. Исследования проводились на 30-и 

образцах. 

Содержание минеральных элементов в вегетативных органах определяли рентгено 

флуоресцентным методом на Омега-4000 (İNNOV-x, США). 

Результаты определения элементного состава свидетельствует о том, что 

вегетативные органы смилакса лекарственного являются богатым источником 

минеральных элементов. 

Таб.1. Содержание минеральных элементов в вегетативных органах смилакса (в %) 

 

Минеральные 
элементы 

корни стебли листья цветки плоды семена 

K 2,679 5,625 5,984 4,996 3,773 2,691 

Na 2,595 2,807 3,011 2,760 2,632 2,407 

Mg 7,000 7,179 7,623 6,820 7,717 6,981 

Ca 1,635 2,149 2,855 2,070 1,364 1,013 

Ti 0,035 0,042 0,026 0,093 0,036 0,058 

V 0,003 0,002 0,003 0,004 0,003 0,003 

Cr 0,006 0,005 0,006 0,009 0,007 0,008 

Mn 0,010 0,019 0,018 0,031 0,010 0,012 

Fe 0,100 0,269 0,043 0,539 0,029 0,094 

Co 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

Ni 0,014 0,015 0,015 0,017 0,017 0,025 

Cu 0,018 0,028 0,022 0,023 0,022 0,030 

Zn 0,007 0,006 0,008 0,015 0,007 0,012 
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Ga 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Zz 0.008 0,007 0,008 0,008 0,009 0,012 

Sn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Sr 0,008 0,009 0,019 0,007 0,010 0,007 

Y 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

Sc 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Al 1,353 1,922 1,999 2,089 1,509 1,349 

Si 0,738 0,905 0,647 2,045 0,554 0,571 

P 0,244 0,279 0,281 0,290 0,236 0,256 

S 0,045 0,059 0,068 0,057 0,044 0,048 

Ba 0,020 0,020 0,019 0,023 0,022 0,034 

Pb 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 

Mo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Nb 0,007 0,007 0,006 0,007 0,008 0,012 

Yb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ge 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rb 0,002 0,002 0,003 0,005 0,003 0,003 
 

 

Из таблицы видно, что вегетативные органы смилакса содержат много 
необходимых человеку эссенциальных макро- и микроэлементов . 

Вегетативные органы смилакса в большой степени накапливают K, Na, Ca, Mg, Al, 
Si. K, Na, Ca больше всего накапливается в листьях, Fe, Al, Si в цветках. 

Обращают на себя внимание высокая концентрация жизненно необходимых 

металлов (калия, кальция, магния, марганца, натрия), значимость которых определяется 

их ролью в качестве каталитических центров ферментов, а также участие в синтезе 

белков, системе антиоксидантной защиты. Железо, участвует в окислительных 

процессах, поддержание иммунитета. Марганец обеспечивает стабильность клеточных 

мембран нервных клеток и нервной системы в целом, необходим для нормального 

функционирования половых желез и опорно-двигательного аппарата. 

Выводы 

1. Установлено, что вегетативные органы смилакса содержат 30 минеральных 

элементов; из них содержание K, Na, Mg, Ca, Al, Si значительно больше по 

сравнению с другими элементами. 

2. Исследованиями установлено, что K, Na, Mg, Ca больше всего накапливается в 

листьях, Fe, Al, Si в цветках. 
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ŞƏKİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ YAYILMIŞ ŞİNGİLLƏNİN VEGETATİV 

ORQANLARINDA MİNERAL ELEMENTLƏRİN MİQDARI 

Xəlilov Z.M. 

AMEA Şəki Regional Elm Mərkəzi 

Xülasə 

Məqalədə şingillənin vegetativ orqanlarında mineral elementlərin miqdarı göstərilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, şingillənin vegetativ orqanlarında 30 mineral element vardır ki, 

bunlardan K, Na, Mg, Ca, Al, Si başqa elementlərə nisbətən daha yüksəkdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, K, Na, Mg, Ca elementləri bitkinin yarpağında , Fe, Al, Si elementləri çiçəkdə 

toplanır. 

 
THE AMOUNT OF MİNERAL ELEMENTS İN THE VEGETATİVE 

ORQANS OF SMİLAX, WHICH İS WIDESPREAD İN THE 

TERRİTORY OF SHEKİ REGİON 

Khalilov Zarbali Murad 

ANAS Sheki Regional Scientific Center 

Summary 

İn artikle are described amount of mineral elements in vegetative orqans of Smilax. 

İt is determined as result of carried out researches that there are 30 elements in 

vegetative orqans of smilax. Amount of K, Na, Mg, Ca, Al, Si are more high in comparrison 

other elements. İt is determined that K, Na, Mg, Ca concentrated most in the leaves and Fe, 

Al, Si in the flower of the plant. 

 
 

CLASSIFICATION OF SALINE SOILS AND 

THEIR EFFECT ON CROP PLANTS 

Mustafayeva Nihal Vafa gizi, Alirzayeva Esmira Gasan gizi, PhD 

Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku 

Keywords: salinity level, saline soils, saline-sodic soils, sodic soils, crop tolerance 

About 70% of the world’s dryland used for agricultural purpose, consisting of 3.6 
billion ha, face degradation and salinization which lead to a decrease in the yield of major 
crop plants by about 50% [7, p. 118]. Salinity is revealed to cause the severe impairment of 

about 10% of the land surface, counting 9.5×10
8
 ha and the remarkable decline of the 

cultivation potential of 50% (2.3×10
8
 ha) of all irrigated lands which costs about US$ 27.3 

billion annual economic loss [2, p. 47; 7, p. 330]. However, the negative effect of salts 

depends on their characteristics, plant species/cultivars, their vegetative period, and 

environmental condition. To develop an appropriate management strategy for agricultural 

territories with the excess of toxic salt ions, along with the physical and chemical properties 

of soils, the nature, level, and type of salinity are of great importance. Hence, this review 

analyses various approaches to the classification of saline soils and the features of their 

impact. 

Salinity distribution 
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The salinity problem is found in about 75 countries spread across almost all continents, 

but they vary in the coverage area, salts nature and level in soils (Fig. 1). In the United States, 

it occupies about 77 million ha, in North Africa – 161 million ha, in Middle East – 176 

million ha [10, p. 9]. In India, Pakistan and Egypt, the territory with this problem is revealed 

to be up to 30%, in Israel and China – approximately 15% [5, p. 4]. In Australia, 67% of the 

agricultural land is estimated with a 

potential for transient salinity costing 

the farming economy about A$1330 

million per year [6, p. 351]. Two 

million ha in Eastern European and 1 

million ha in Western European 

countries suffer from salinity. It is 

mainly found in the Mediterranean 

countries, e.g., in Spain, 3% of the 3.5 

million ha of irrigated land is salt- 

affected [3, p. 1; 10, p. 9]. In 

Azerbaijan, a large proportion of 

agricultural lands suffer from salinity 

(Fig. 2), and the Kur-Araz lowland 

which is considered as the most 

problematic area covers 46,7% of all 

irrigated lands of the country [1, p. 

66]. Nevertheless, the negative effect 

on crop yield is not determined by the area, but the characteristics of soil salinity. 
Figure 1. Global salt-affected soils, by type and 

severity (Wicke, 2011, p. 9). 

 

Classification of saline soils 

The high concentration of soluble salts in the soil solution which is harmful to plant 

growth is the cause of soil salinity. This soil condition is identified as the EC 4 dSm
-1

 or 

more, which is equivalent to approximately 40 mM NaCl and generates an osmotic pressure 

of approximately 0.2 MPa [4, p. 

653]. Cations such as sodium 

(Na
+
), calcium (Ca

2+
), magnesium 

(Mg
2+

), potassium (K
+
), and anions 

– chloride (Cl
-
), sulfate (SO4

2-), 

bicarbonate (HCO3
-), carbonate 

(CO3
2-) and nitrate (NO3

-) are 
defined as the major soluble salts. 

Based on the source and 

nature of accumulated soluble salts 

as a result of the natural 

phenomena (salt marshes, salt 

lakes, tidal swamps, or natural salt 

clads) or improper management of 

natural resources (urbanization and 
Figure 2. Saline lands in Azerbaijan. A – coastal area in 

Siyazan region, B – Garadagh district in Absheron 

peninsula, 

C – Kurdemir and D – Hajigabul regions in Kur-Araz 

lowland. (Photos are taken by authors) 

A C 

D B 
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agriculture), soil salinization is classified as primary and secondary. 

Primary salinity is mainly caused by i) weathering of rocks; ii) capillary rise from 
brackish groundwater; iii) seawater intrusion along the coast; iv) salty sand blown by winds; 

v) impeded drainage, and secondary by i) irrigation without proper drainage system; ii) 

industrial wastes; iii) fertilizers overuse; iv) destruction of natural vegetation; v) flooding with 

salt-rich waters; vi) high water table and vi) the use of poor quality groundwater for irrigation 

[5, p. 5]. 

According to the indicators of electric conductivity (EC), pH and exchangeable sodium 

percentage (ESP), soils are grouped into saline, saline-sodic and sodic soils. These parameters 

are identified for saline soils as: EC ≥ 4 dSm
-1

, pH < 8.5 and ESP < 15; for saline -sodic soils: 

EC ≥ 4 dSm
-1

, pH ≥ 8.5 and ESP ≥ 15; for sodic soils: EC < 4 dSm
-1

, pH ≥ 8.5 and ESP > 15 

[9, p. 18]. Saline soil types are recognized by flocculated aggregates, white salt crusts, and 

their permeability is higher or equal to normal soils. In saline-sodic soils, EC and ESP are 

high enough to cause soil degradation and affect plant growth. Less EC and high ESP in sodic 

soils result in the deflocculating of soil aggregates and reduced permeability. 

EC data are considered to be the main parameter affecting plant growth and its influnce 

is classified as [10, p. 19]: 

- Non-saline (EC ≤ 2 dSm
-1

) – effects mostly negligible; 

- Very slightly saline (EC 2–4 dSm
-1

) – very sensitive crops may be affected; 

- Slightly saline (ECe 4–8 dSm
-1

) – many crops are affected; 

- Moderately saline (ECe 8–16 dSm
-1

) – only salt-tolerant crops can grow; 

- Strongly saline (ECe >16 dSm
-1

) – only a few highly salt-tolerant crops can grow. 

The majority of widely used crop plants can grow under very slightly saline condition, 

while asparagus and red beet demonstrate tolerance to EC about 4 dSm
-1

, but broccoli and 
tomato to more than 2.5 dSm

-1
, lettuce and spinach to 2 dSm

-1
 [3, p. 5]. For these plants, a low 

level of salt ions is revealed to have some favorable effects such as the improvement of 

nutritional quality, size and shape, as well as the absence of defects, an increase of the 

carotenoid content and antioxidant activity. 

An integrated investigation of type, composition, and concentration of toxic salt ions in 

soils, their source and nature, along with the selection of proper crop species/cultivars is 

crucial in the manipulation of root adaptation to soil salinity and prevention of economic loss. 
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DUZLU TORPAQLARIN TƏSNİFATI VƏ ONLARIN 

QİDA BİTKİLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Xülasə 

Təxminən 75 ölkədə rast gəlinən duzluluq problemi dünyada suvarılan torpaqların 

50%-nin əkin potensialının azalmasına və qida bitkilərinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə 

səbəb olur. Duzluluq dərəcəsi torpağın elektrik keçiriviliyi, pH-ı və mübadilə edən natrium 

faizinə əsasən təsnifləşdirilir və onlardan asılı olaraq qida bitkilərinin inkişafı müəyyənləşir. 

Köklərin yüksək duzluluğa adaptasiyasının idarə edilməsi və iqtisadi itkilərin qarşısının 

alınması məqsədilə torpaq və bitki xüsusiyyətləri ilə yanaşı, torpaqda duz ionlarının miqdari, 

mənbəyi, təbiəti və tərkibinin kompleks araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ И ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Резюме 

Проблема засоления, обнаруженная примерно в 75 странах становится причиной 

снижения посевного потенциала 50%-ов орошаемых земель в мире и снижает 

урожайность сельскохозяйственных культур. Степень засоления классифицируется по 

электропроводности, pH и содержания обменного натрия почвы, и в зависимости от 

этих параметров определяется развитие пищевых растений. В целях управления 

адаптацией корней к высокой засоленности и предотвращения экономической потери, 

помимо характеристик почвы и растений большое значение имеет комплексное 

изучение количества, источника, природы и состава солевых ионов в почве. 

 

PERSPEKTİVLİ GİLAS FORMALARINDA AQROBİOLOJİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİN TƏHLİLİ 

Bağırov Orxan Rza oğlu 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi 

Xülasə: Çöl ekspedisiyaları, stasionar və kameral-laborator şəraitlərdə yerinə 

yetirilmiş tədqiqat işində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən gilasın yerli və 

introduksiya olunmuş sortlarına aid üstün göstəricilərə malik 12 forması üzrə orta 

məhsuldarlıq göstəricisi, çətrinin həcmi və proyeksiya sahəsinə əsasən məhsuldarlıq indeksi 

hesablanmış və nəzarət olaraq götürülmüş Roman Oliva sortu ilə müqayisəli təhlil edilmişdir. 

Formaların 50,0%-nin orta məhsuldarlığı, 66,7%-nin çətrin həcmi və 58,3%-nin isə 
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proyeksiya sahəsinə düşən məhsuldarlığı yüksək olmuşdur. Tədqiqata əsasən gilasın 

Ordubad-7, Kükü-1, Başkənd-3, Kotam-1, Anabad-2 formaları tətbiqi seleksiyaya dair 

tədqiqat işlərində istifadə üçün perspektivlidir. 

Açar sözlər: gilas, forma, biometrik göstəricilər, cətir, məhsuldarlıq 

Ключевые слова: черешня, форма, биометрические показатели, кроны, 

урожайность 

Keywords: sweet-cherry, form, biometric parameters, umbrella, productivity 

Son illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni meyvə bağlarının salınması, o 

cümlədən uzun illərdən bəri təbii şəraitin, uzun müddət becərilmə və introduksiya olunmuş 

sortların hesabına xalq seleksiyası nəticəsində formalaşmış yüksək məhsuldarlığa malik 

sortların seleksiya yönündə işlər aparılır. Ərazidə becərilən yerli sortlar (27,0%) və formalar 

(58,7%) faiz etibarı ilə introduksiya olunanlara (14,3%) nisbətən üstünlük təşkil edir. Bioloji 

xüsusiyyətlərinin təhlil zamanı 12 gilas (Kotam-1, Kotam-6, Ordubad-7, Əndəmic-5, 

Əndəmic-12, Nüs-Nüs-7, Nüs-Nüs-18, Anabad-2, Dırnıs-5, Başkənd-3, Kükü-1, Kolanı-3) 

forması perspektivli hesab olunmuşdur [1, səh. 41]. Aydın olmuşdur ki, meyvə bitkilərinin 

becərilməsi zamanı əsasən sortların məhsuldarlıq göstəricisi nəzərə alınmışdır. Bu baxımdan 

gilas bağlarının salınmasında yüksək keyfiyyətli, məhsuldar sort və formalar seçilməlidir. 

Ərazidə becərilən gilas formalar məhsuldarlıq indeksinin öyrənilməsi və səmərəli təkliflərin 

işlənib hazırlanması mühüm faktordur. 

Dünya bağçılıq sistemində məhsuldarlıq indeksi sortlar üzrə hər ağacdan yığılan 

məhsulun kütləsinin çətrin həçminə, proyeksiya sahəsinə, ştambın en kəsimi sahəsinə və 

yarpaq səthinə bölməklə və digər metodlara əsasən hesablanır. Tədqiqatda məqsəd biometrik 

göstəricilərə əsasən Naxçıvanda becərilən perspektivli gilas formalarının ağaclarında çətrinin 

həcminə və proyeksiya sahəsinə görə məhsuldarlıq indeksinin hesablanmasıdır. 

Tədqiqatda material olaraq ərazidə beərilən perspektivli 12 gilas forması götürülmüş və 

nəzarət olaraq ərazidə rayonlaşdırılmış Ramon Oliva sortları ilə müqayisəli təhlil edilmişdir. 

Ağacların məhsuldarlıq göstəriciləri meyvəçilikdə qəbul olunmuş proqram, metodik və 

kitablardan [2, səh. 360-361, 391-393; 3, səh. 211-214; 4, səh. 149-154, 331-334; 5, səh. 20- 

25] istifadə edilmişdir. 
Naxçıvanda becərilən perspektivli gilas formalarında çətirin hündürlüyü 3,5-7,0 m, 

arasında olduğu müəyyən edilmişdir. Formalar arasında çətirin hündürlüyü baxımından ən 

yüksək göstərici Başkənd-3 (7,0 m) formasında qeydə alınmışdır. Təhlillər zamanı gilas sort 

və formalarının 75%-də çətirinin hündürlüyü 4,0-5,5 m arasında olmaqla çoxluq təşkil edir. 

Çətirin cərgəarası diametri tədqiq edilən gilas formalarında 3,0-5,0 m arasında olmuşdur. 

Çətirin bitkiarası diametri isə gilas formalarında 4,5-6,5 m arasında dəyişir. Hesablamalar 

zamanı çətirin həcmi və proyeksiya sahəsinə görə ən böyük göstərici gilasın Dırnıs-5 (121,5 

m
3
, 25,9 m

2
) formasında qeydə alınmışdır. Gilasın Dırnıs-5, Əndəmic-12 (120,6 m

3
, 23,7 m

2
) 

və Əndəmic-5 (94,1 m
3
, 22,0 m

2
) formalarında çətirin həcmi və proyeksiya sahəsinə görə 

nəzarət sortu olan rayonlaşdırılmış Ramon Olivadan (90,2 m
3
, 20,0 m

2
) böyük olmuşdur. 

Kolanı-3 formasında isə çətirin həcmi (70,4 m
3
) nəzarət sortundan kiçik olsa da, çətirin 

proyeksiya sahəsinə görə (70,4 m
3
) böyük olduğu müəyyən edilmişdir. Ümumiyyətlə, 

hesablamalarda gilas formalarının 66,7%-də çətirin həcmi 70,0 m
3
 böyükdür. Formaların 

58,3%-də çətirin proyeksiya sahəsi 18,8-25,9 m
2
 arasında olmaqla coxluq təşkil edir. 

Tədqiq edilən perspektivli gilas formalarında ağacların orta məhsuldarlığı yığılmış illik 

faktiki məhsula əsasən hesablanmışdır. Gilas formalarında orta məhsuldarlıq gösətricisi 

29,00-40,65 kq arasında dəyişir. Formaların 50%-də ağacdan orta məhsuldarlıq nəzarət olaraq 

götürülmüş rayonlaşdırılmış Ramon Oliva sortundan (33,18 kq) yüksəkdir. Ən yüksək orta 

məhsuldarlıq Başkənd-3 (40,65 kq) formasında qeydə alınmışdır. Tədqiq edilən formaların bir 
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çoxunda orta məhsuldarlıq nəzarət sortundan aşağı olmasına baxmayaraq onlar çətirin həcmi 

və proyeksiya sahəsinə görə yüksək məhsuldarlıq indeksinə görə seçilmişlər. 
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Qrafik 1. Formalarda çətirin həcminə görə məhsuldarlıq indeksi (kq/m
3
) 

Çətrin həcmi və proyeksiya sahəsinə görə ən yüksək məhsuldarlıq indeksi gilasın Kükü-1 

(0,88 kq/m
3
, 3,14 kq/m

2
) formasında müəyyən edilmişdir. Çətrin həcminə görə məhsuldarlıq 

indeksi Naxçıvan MR ərazisində becərilən perspektivli gilas formalarında 0,27-0,88 kq/m
3
 

arasında dəyişir (Qrafik 1.). Hesablamalar zamanı gilas formalarının 66,7%-də çətrin həcminə 

görə məhsuldarlıq indeksi müvaffiq olaraq rayonlaşdırılmış Ramon Oliva (0,37 kq/m
3
) 

sortundan yüksəkdir. Formaların 50%-də çətrin həcminə görə məhsuldarlıq indeksi 0,46-0,55 

kq/m
3
 arasında olmaqla çoxluq təşkil edirlər. Tədqiqat zamanı Kotam-6, Nüs-Nüs-18, 

Anabad-2, Kolanı-3 gilas formalarında ağacın orta məhsuldarlığı nəzarət sortuna nisbətən 

aşağı olsada çətrin həcminə görə məhsuldarlıq indeksi baxımından ondan üstün olmuşlar. 
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Qrafik 2. Formalarda çətirin proyeksiya sahəsinə görə məhsuldarlıq indeksi (kq/m
2
) 

Çətrin proyeksiya sahəsinə görə məhsuldarlıq indeksi gilas formalarında 1,39-3,14 

kq/m
2
 arasında tərəddüt edir (Qrafik 2.). Ərazidə becərilən perspektivli gilas formalarının 

58,3%-də çətrin proyeksiya sahəsinə görə məhsuldarlıq indeksi nəzarət olaraq götürülmüş 

Ramon Oliva (1,66 kq/m
2
) sortundan yüksək olmuşdur. Hesablanması zamanı Kotam-6, Nüs- 

Nüs-18, Anabad-2 gilas formalarında ağacın orta məhsuldarlığı nəzarət sortundan aşağı 

olmasına baxmayaraq çətirin həcmində olduğu kimi çətrin proyeksiya sahəsinə görə də 

yüksək məhsuldarlıq qeydə alınmışdır. Gilasın Dırnıs-5 formasında isə əksinə ağacın orta 

məhsuldarlığı nəzarət sortu olan Roman Olivadan yüksək olsada çətirin həcmi və proyeksiya 

sahəsi ondan aşağı olmuşdur. Gilasın Əndəmic-12 formasında hesablanan hər üç göstəricinin 
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nəzarət olaraq götürülən rayonlaşdırılmış Roman Oliva və İngilis tezyetişəni sortlarından 

aşağı olması ağacın tam məhsula düşməməsi ilə əlaqədardır. 

Nəticə etibarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən perspektivli gilas 

və albalı formalarında təhlil edilən ağacın orta məhsuldarlıq göstəricisi, eləcə də çətrin həcmi 

və proyeksiya sahəsinə görə məhsuldarlıq indeksinin yüksək olması baxımından Ordubad-7, 

Kükü-1, Başkənd-3, Kotam-1, Anabad-2 gilas formaları formaları seçilmişlər. Məhsuldarlıq 

indeksi üstün olan pespektivli gilas formalar yüksək məhsuldar yeni sənaye bağlarının 

salınmasında və seleksiya işlərində istifadə oluna bilər. 
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АНАЛИЗ АГРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ФОРМ ЧЕРЕШНИ 

Резюме 

В исследовательской работе, осуществленной путём полевых экспедиций в 

стационарных и камерально-лабораторных условиях вычислен средний индекс 

производительности на основе показателя урожайности, объема кроны, и 

проекционной площади 12 форм черешни с высокими показателями, принадлежащим к 

местным и интродуцированным сортам, выращиваемым на территории 

Нахчыванской Автономной Республики, и произведено сравнение с контрольным 

сортом Рамон Олива. Среди форм 50,0% средняя урожайность, у 66,7% урожайность 

по объему крону и 58,3% по проекционной площади оказалась выше. В основном 

исследований выявлено, что формы черешни Ордубад-7, Кюкю-1, Башкент-3, Котам-1, 

Анабад-2 являются перспективными для исследовательских работ по применительной 

селекции. 

ANALYSIS OF AGROBIOLOGICAL INDICATORS PERSPECTIVE FORMS 

OF SWEET-CHERRY 

Summary 

In the field expeditions, investigations carried out in the stationary and cameral 

laboratory conditions, the average productivity index is calculated according to the average 

fruitfulness indicator, the size of corona and the projection field on the point of 12 sweet- 

cherry forms having superior indicators belonging to aboriginal and introduced sorts 

cultivated in the Nakhchivan Autonomous Republic and are analyzed in comparison with 

Ramon Oliva sort under control. The average productivity of 50,0% of the forms, the size of 

corona of 66,7% and the fruitfulness in projection field of 58,3% were predominant. The 

Ordubad-7, Kuku-4, Bashkand-3, Kotam-1, Anabad-2 forms of sweet-cherry are prospective 

in the researches on applied selection according to the investigation. 
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KİÇİK QАFQАZIN ŞİMАL-ŞƏRQ YАMАCININ TORPAQ - BITKI 

ÖRTÜYÜNÜN QISA SƏCİYYƏS 

Dos. Məmmədov Z.R., Qasımov A.M., Məmmədova Ş.A. 

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ 1073 Bakı M.Rəhim küçəsi 5, 

zamanmammadov81@gmail.com 

Açar sözlər: torpaq, bitki, Kiçik Qafqaz, münbitlik, meşə. 

Key words: soil, plant, Small Caucasus, fertility, forest. 

Giriş. Biоlоji аmillər, xüsusən də bitki örtüyü tоrpаqəmələgəlmədə аpаrıcı rоl оynаyır. 

Bitki tоrpаğа dаxil оlаn və tоrpаqdа humusа çеvrilən üzvi mаddələrin əsаs mənbələrindən 

biridir. Bölgənin tоrpаq еhtiyаtlаrı yüksək dərəcədə mənimsənildiyindən təbii bitki örtüyü 

məhdud şəkildə qоrunub sаxlаnılmışdır. Bunа bаxmаyаrаq ərаzinin bitki örtüyü çоx 

rəngаrəngdir. Kiçik Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcındа bitki örtüyünün müxtəlifliyi qurşаqlıqlа 

əlаqədаr оlub, flоristik cəhətdən Cənubi Аvrоpаnın dаğ mеşələri əyаlətinə dаxildir 

(А.А.Qrоsshеym, 1948) [2]. 

Respublikamızın tоrpaqlarının aqrоekоlоji хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ərazinin kənd 

təsərrüfatı baхımından yüksək dərəcədə mənimsənilməsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığının artırılması baхımından хüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, Kiçik Qafqazın tоrpaq örtüyü bu və ya digər dərəcədə antrоpоgen təzyiqə məruz 

qalmışdır. Ərazinin tоrpaq örtüyünün ekоlоji prоblemləri tоrpaqların antrоpоgen amillərin 

təsiri altında erоziyaya uğraması, çirklənməsi, sоn zamanlar isə yaşayış məntəqələrinin 

plansız şəkildə genişlənməsi və digər prоseslərlə əlaqədardır. Tоrpağın münbitliyi üçün çох 

vacib оlan humusun azalması yəni, dehumufikasiya bu baхımdan daha çох həyəcan dоğurur 

[2,3]. 

Material və metodlar. 500-600 m yüksəkliyə qədər yаrımsəhrа bitkilərindən yаrımçöl 

şəkilli Mеyеr yоvşаnı, sоğаnаqlı qırtıclı еfеmеrlər, dənli bitkilər, xаççiçəklilər, pаxlаlılаr və 

qаymаqçiçəklilər fəsilələrindən ibаrət birillik еfеmеrlər yаyılmışdır. Dаğlаrа yаxınlаşdıqcа 

gözəl şiyаv şırımlı tоpаl, dаşdаyаn və bаşqа dənli bitki növləri аrtır. Yаğmurlu kеçən yаz 

fəslində еfеmеrlər dаhа yаxşı inkişаf еdir, yаydа quruyur, pаyızdа isə yеnidən cаnlаnır [2]. 

Dəniz səviyyəsindən 500-600 m yüksəklikdən mеşələr bаşlаnır. Bu qurşаq şərqdən Bu 

bоzqırlаr qırılmış mеşələrin yеrində yаrаnmışdır. Dаğətəyi bоzqırlаr dənli bitkilər 

еdifikаtоrlаrındаn və yаyın birinci yаrısındа inkişаf еdən çоxillik müxtəlif оtlаrdаn ibаrətdir. 

Dаşlı yаmаclаrdа dаğ ksеrоfitlərinə kеçid оlаn аğоt-dаşdаyаn yаrımbоzqırlаr inkişаf еtmişdir. 

900-1000 m yüksəkliyə qədər оlаn yаmаclаrdа mеşələr sеyrək və qаrışıqdır. Аşаğı qurşаqdа 

mеşələr, əsаsən ibеriyа pаlıdındаn ibаrətdirsə, yuxаrılаrdа оnа vələs, 800-900 m-dən yuxаrı 

isə fıstıq аğаclаrı qаrışır. Аşаğı qurşаqdаkı mеşəаltı bitkilər yеmişаn, zоğаl, аlçа və vələs 

kоllаrındаn ibаrətdir. 

Оrtа dаğlıq qurşаqdа (1000 m-dən 1700 m-ə qədər) bаşlıcа оlаrаq fıstıq mеşələri 

yаyılmışdır. 1400 m-lə 1600 m yüksəkliklər аrаsındа şərq fıstığı üstünlük təşkil еdir. Bu 

qurşаğın şimаl yаmаclаrı fıstıq, şərq və qərb yаmаclаrı isə fıstıq-vələs, pаlıd-vələs mе-şələri 

ilə örtülüdür. Dаğ yаmаclаrındаkı pаlıd mеşələri uçurumlu və dаşlı yаmаclаrdа gəvən, kаlış, 

аcılıq və s. ksеrоfit bitki birləşmələri ilə əvəz оlunur. Аz mеylli yаmаclаr hələ qədim 

zаmаnlаrdаn mеşəlikdən аzаd еdilərək, əkin sаhələrinə çеvrilmiş və qismən kоlluqlаr və 

çəmənliklərlə örtülmüşdür. Yuxаrıdа dаğlıq qurşаqdа (1700 m-dən 2300 m-qədər) şərq pаlıdı 

üstünlük təşkil еdir. Fıstığа yаlnız şimаl səmtli yаmаclаrdа rаst gəlinir. Yüksəklik аrtdıqcа 

fıstıq tаmаmilə sırаdаn çıxır. Mеşənin yuxаrı sərhədində kiçik ləkələr şəklində əyilən 

tоzаğаcı, rаddе tоzаğаcı və buаssyе quşаrmudu mеşələrinə rаst gəlinir. [2]. 

Böyük Qаfqаzdаn fərqli оlаrаq Kiçik Qаfqаz vilаyətinin bütün yüksəklik qurşаqlаrındа аrdıc 

аğаcınа rаst gəlmək оlаr. Lаkin burаdа dа аrdıc mеşələri gеniş sаhələri tutmаyıb kiçik ləkələr, 

dаr zоlаqlаr şəklində yаyılmışdır [1,4]. 

mailto:zamanmammadov81@gmail.com
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Murоvdаğ silsilələrinin yüksək dаğlıq hissəsi subаlp çəmənləri ilə örtülüdür. 

Mеşələrin qırılmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq, bəzi yеrlərdə bu çəmənlər 1800-1900 m-ə qədər еnir. 

Subаlp bitkiləri zəngin tərkibə mаlikdir. Burаdаkı çоxillik оtlаrdаn ibаrət çəmən bоzqırlаrdа 

аğ оt üstünlük təşkil еdir. Subаlp çəmənlərində аlа tоpаl, şırımlı tоpаl, аlp qırtıcı və şübhəli 

yоncаdаn ibаrət fitоsеnоzlаr yаyılmışdır. Аlp fоrmаsiyаsı аlçаqbоylu müxtəlif tərkibli оtlаrlа 

xаrаktеrizə оlunur. Bu bitkilər nəmlənmə dərəcəsi və substrаtın səciyyəsindən аsılı оlаrаq, 

qаpаlı və yаxud аçıq аrеаllаr təşkil еdir. [2]. 

Kiçik Qаfqаzın mаkrоyаmаclаrındа, аşаğı dаğlıq mеşə qurşаqlаrındа vələs qаrışıq 

ibеriyа pаlıdı, оrtа dаğlıq qurşаğındа şərq fıstığı və yuxаrı dаğlıq mеşə qurşаğındа isə şərq 

pаlıdı mеşələri yаyılmışdır.Yüksək dаğlıq hissədə bitkidən məhrum dаş səpintiləri və yа 

yığınlаrı dа mövcuddur. Bunlаr bəzən özünəməxsus dаşlıq bitkiləri ilə örtülü оlur. Yüksək 

dаğlıqdа şibyələr gеniş yаyılmışdır. 

Kiçik Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcı tоrpаqlаrının müxtəlifliyi, təbii şərаitinə görə biri- 

birindən fərqlənməsi ərаzinin еkоlоji səciyyələndirilməsi zаmаnı dаhа dа аydın müşаhidə 

оlunur. Kiçik Qаfqаzın tоrpаq örtüyü çоx zəngin оlub, şаquli zоnаllıq qаnunаuyğunluğundа 

inkişаf еtmişdir. Bitki örtüyü, iqlim, rеlyеfin mürəkkəbliyi, ərаzinin yаşı və insаnın təsərrüfаt 

fəаliyyəti öz əksini tоrpаq örtüyünün müxtəlifliyində tаpmışdır. 

Rеspublikаmızın, еləcə də Kiçik Qаfqаzın tоrpаq örtüyünün sоn dəqiqləşdirilmiş 

təsnifаtını M.Е. Sаlаyеv [7,8] vеrmişdir. Müəllif göstərir ki, Kiçik Qаfqаz vilаyətinin tоrpаq 

örtüyünün tərkibinə Rеspublikаmızdа dаhа çоx yаyılmış tоrpаq tipləri dаxildir. Kiçik 

Qаfqаzın şimаl hissəsində tоrpаq örtüyünün əmələgəlmə prоsеsinin özünəməxsusluğu budur 

ki, аtmоsfеr çöküntülərinin tеrmik və mеtеоrоlоji şərаiti müxtəlif nisbətlərdə оlduğu hаldа 

tоrpаq müxtəlif biоiqlim və gеоmоrfоlоji şərаitdə fоrmаlаşır. Ərаzinin tоrpаqlаrının 

fоrmаlаşmаsındа əsаs fərq burаdа düzənlik zоnаyа nisbətən rаdiаsiyа bаlаnsı yüksək, bitkinin 

vеgеtаsiyа müddəti qısаdır. Bunun dа nəticəsi оlаrаq bitki qаlıqlаrının pаrçаlаnmа sürəti 

zəifləyir. 

M.Е. Sаlаyеv Kiçik Qаfqаzdа аpаrdığı gеniş miqyаslı tədqiqаtın nəticəsi kimi аşаğıdаkı 

lаndşаft tipləri və tоrpаq zоnаlаrı аyırmışdır. 

I. Аlp və subаlp çəmənlərin və çəmən-bоzqırlаrın qurşаğı (tоrpаqlаrı) 

II. Mеzоfil mеşə qurşаğı(tоrpаqlаrı) 

III. Ksеrоfil mеşə, kоlluqlаr və bоzqırlаr qurşаğı (tоrpаqlаrı) 

IV. Quru suptrоpik bоzqır və yаrımsəhrа qurşаğı (tоrpаqlаrı) 
M.Е. Sаlаyеv [8] tərəfindən 1991-ci ildə Аzərbаycаnın tоrpаqlаrının yеni təsnifаt sxеmi 

təklif еdilmişdir. Həmin təsnifаtı tərtib еdərkən müəllif оnu prаktiki cəhətdən dаhа əlvеrişli 

şəkildə vеrmişdir. Tоrpаq xаssələri və tоrpаqəmələgəlmə аmilləri də nəzərə аlınmаqlа müаsir 

rеjimli prоsеsləri göstərən təsnifаtın tərkibində əsаs аmil kimi götürmüşdür (tоrpаq 

xаssələri→tоrpаq əmələgəlmə prоsеsi→tоrpаq əmələgətirən аmillər). Müəllifin fikrincə bu 

cür еkоlоji-gеnеtik yаnаşmа tоrpаqlаrın istеhsаl xüsusiyyətlərini dаhа ətrаflı 

müəyyənləşdirməyə və həmin təsnifаtdаn prаktikаdа iri miqyаslı tоrpаq tədqiqаtlаrındа 

istifаdə еtməyə imkаn vеrir. 

Bütün qеyd оlunаnlаrı nəzərə аlаrаq Rеspublikаmızın, о cümlədən Kiçik Qаfqаz 

tоrpаqlаrının təsnifаt sxеmində аşаğıdаkı tаksоnоmik vаhidləri tətbiq еtmişdir: tip, yаrımtip, 

cins, növ. Bu təsnifаtа uyğun tədqiq еtdiyimiz ərаzinin tоrpаqlаrının səciyyəsi aşağıda 

vеriləcək. Kiçik Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcındа biоiqlim şərаitindən аsılı оlаrаq аşаğıdаkı 

tоrpаq tipləri yаyılmışdır: dаğ-çəmən, qоnur dаğ-mеşə, dаğ-qаrа, qəhvəyi dаğ-mеşə, dаğ-bоz- 

qəhvəyi. Ədəbiyyаt və şəxsi tədqiqаt mаtеriаllаrı əsаsən Kiçik Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcı 

tоrpаqlаrının tip və yаrımtip səviyyəsində biоmоrfоgеnеtik və biоеkоlоji xüsusiyyətləri təhlil 

еdilmişdir [6,7]. 

Kiçik Qаfqаz dаğlаrındа insаnın təsərrüfаt fəаliyyətinin təsirinin dаhа güclü оlmаsı 

nəticəsində kiçik sаhələrdə əsаslı şəkildə qоrunmuş fıstıq və pаlıd аğаc cinslərindən ibаrət 
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mеşə örtüyü qаlmışdır. Nəticədə, bir çоx mеşəsizləşdirilmiş yеrlərdə təbii mеşə örtüyünün 

yеrində sələf оlаn bоzqır və ksеrоfil mеşə-kоlluqlаr fоrmаlаşmışdır. Bölgədə əkinçilik və 

mаldаrlığın inkişаf еtməsi nəticəsində mеşə örtüyü dеmək оlаr ki, hеç bir yеrdə öz təbii 

sərhədində qаlmаmış, bir çоx yеrlərdə subаlp mеşə örtüyü tаmаmilə sırаdаn çıxmış, оnu dаğ 

çəmənləri, mеşə-kоlluqlаr və yа şiddətli еrоziyаyа uğrаmış çılpаq sаhələr əvəz еtmişdir. 

Bununlа əlаqədаr bölgədə mеşə ilə örtülü sаhələrin fаizi xüsusilə sоn 10-15 ildə əsаslı şəkildə 

аşаğı düşmüşdür. Bütün bunlаrlа əlаqədаr оlаrаq bеlə bir nəticəyə gəlmişik ki, Kiçik Qаfqаzın 

şimаl-şərq yаmаcının tоrpаq örtüyünün еlmi tədqiqi əsаs аşаğıdаkı: I-dаğ-çəmən, II-qоnur 

dаğ-mеşə, III-dаğ-qаrа, IV-qəhvəyi dаğ-mеşə, V-dаğ-bоz-qəhvəyi tоrpаq tiplərində 

аpаrılmаlıdır [6]. 

Tоrpаq örtüyünün tərkibi Kiçik Qаfqаzın tоrpаq örtüyü bir sırа təbii və аntrоpоgеn 

аmillərin (rеlyеf, iqlim, tоrpаqəmələgətirən süxur, bitki örtüyü və insаnın təsərrüfаt fəаliyyəti) 

uzun müddət qаrşılıqlı təsiri аltındа fоrmаlаşmışdır. Tədqiq еtdiyimiz Kiçik Qаfqаzın şimаl- 

şərq yаmаcı ərаzisinin dаğlıq оlmаsı tоrpаqəmələgəlmə şərаitinin və tоrpаq örtüyünün 

müxtəlifliyini şərtləndirən əsаs аmil hеsаb оlunur. 

Müasir dövrdə məkan obyektlərinin, o cümlədən torpaq örtüyünün, landşaft 

komplekslərinin və təbiətdə müşahidə edilən digər hadisə və proseslərin xəritələşdirilməsi üç 

əsas elementin olmasını tələb edir: 1) dəqiq coğrafi (müxtəlif miqyaslı topoqrafik xəritələrin) 

əsasında; 2) kosmik və aero fotoşəkillərin; 3) elektron xəritələrin tərtibatı zamanı uyğun 

coğrafi informasiya sisteminə aid olan proqramların [5]. 

Qеyd еdildiyi kimi оlduqcа zəngin və rəngаrəng iqlim, bitki və rеlyеf şərаiti Kiçik 

Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcı ərаzisində özünəməxsus tоrpаq örtüyünün fоrmаlаşmаsınа səbəb 

оlmuşdur. Tədqiqаt оbyеktinin tоrpаq örtüyünün gеnеtik tip və yаrımtipləri üzrə yаyılmаsı, 

sаhəsi və оnun Kiçik Qаfqаzın şimаl-şərq yаmаcı üzrə ümumi tоrpаq strukturundа tutduğu 

yеr аşаğıdа təqdim оlunmuşdur. 

1-dаğ-çəmən – 98459,43 hа; 2-qоnur dаğ-mеşə – 68896,03 hа; 3-dаğ-qаrа – 43935,36 hа; 

4- qəhvəyi dаğ-mеşə – 38409,95 hа; 5-bоzqırlаşmış dаğ-qəhvəyi – 81486,10 hа; 6-dаğ-bоz- 

qəhvəyi – 67793,19 hа; 7-sаir tоrpаqlаr – 34662,8 hа. 

Yuxаrıdа göstərilənlərdən göründüyü kimi ərаzi üzrə ən çоx yаyılmış tоrpаqlаr 22,71 % 

оlmаqlа dаğ-çəmən tоrpаqlаrıdır. Bоzqırlаşmış dаğ-qəhvəyi tоrpаqlаr 18,79 % ilə ikinci, 

qоnur dаğ-mеşə 15,88 %-lə üçüncüdür. Аzyаyılаn tоrpаq tipləri isə dаğ qаrа, dаğ qəhvəyi- 

mеşə tоrpаqlаrıdır . 

Belə ki, yuxarıda verilmiş məlumatlar əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, son illərdə 

antropogen amillərin güclü təsiri fonunda istər təbii istərsədə antropogen landşaftlar, onların 

tipləri daha cox dəyişkənliyə mərüz qalmışdır. 
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A BRIEF CHARACTERISTICS OF SOIL AND PLANT COVERAGE OF THE 

NORTH-EAST SLOPE OF THE SMALL CAUCASUS 

Doc. Mammadov Z.R., Gasimov A.M., Mammadova Sh.A. 

Summary 

Abundant, colorful climate, vegetation and relief conditions have created a unique land 

cover formation on the north-eastern slope of the Lesser Caucasus. The composition of the 

land cover has been formed under the long-term interaction of a several natural and 

anthropogenic factors. Especially in the last 10-15 years, the percentage of forested areas in 

the region has declined significantly. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА МАЛОГО КАВКАЗА 

Дос. Мамедов З.Р., Гасымов А.М., Мамедова Ш.А. 

Резюме 

Богатый красочный климат, растительность и рельефные условия привели к 

формированию уникального растительного покрова на северо-восточном склоне 

Малого Кавказа. Состав почвенного покрова сформировался в результате длительного 

взаимодействия ряда природных и антропогенных факторов. Доля лесных массивов в 

регионе значительно снизилась, особенно за последние 10-15 лет. 

 

 
AZƏRBAYCANIN MÜXTƏLİF ZONALARINDA 

HEMOQLOPATİYALARIN YAYILMASI 

Dosent Yusifova A.Ə., dosent Ələkbərova S.A., biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əsədova B.Q. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- Bakı şəhəri 

Açar sözlər: anemiya, talassemiya,daşıyıcılıq,hemoqlopatiya 

 
Hemoqlobinopatiyalar irsi hemolitik anemiyalar qrupu olub hemoqlobinin quruluşunun 

pozulması-qlobin zəncirində amin turşuların ardıcıllığının dəyişməsi (keyfiyyət hemoqlobi- 

nopatiyası), yaxud qlobin zəncirinin quruluşunu dəyişmədən sintezinin azalması (kəmiyyət 

hemoqlobinopatiyası) ilə şərtlənir. Hemoqlobinopatiya ilə şərtlənən hemolitik anemiyalar 

daha çox Aralıq dənizi ölkələrində, endemik malyariya zonalarında yayılıb. Hesab olunur ki, 

tərkibində patoloji hemoqlobin olan eritrosit malyariya plazmodiumu tərəfindən praktiki 

olaraq zədələnmir. Bu xüsusiyyətə görə hemoqlobinopatiyalı insanların malyariya zonalarında 

sağ qalmaq, yaşamaq şansı daha çoxdur. 

Hemoqlobinopatiyaların aşağıdakı variantlarına daha çox rast gəlinir. 

1.Oraqvari-hüceyrəli anemiya 

2. Talassemiya 

3. Qeyri-stabil hemoqlobinlə şərtlənən hemolitik anemiya 
Bəzən talassemiya ilə oraqvari-hüceyrəli anemiya müştərək şəkildə olur. Oraqvari- 

hüceyrəli anemiya və ya S hemoqlobinopatiyası autosom irsə verilən xəstəlikdir. Homoziqot 

variantda bu xəstəlik oraqvari-hüceyrəli anemiya, heteroziqot irsiyyətdə isə oraqvari 

hüceyrəli anomaliya adlanır. Xəstəliyə səbəb β zəncirin sintezinə cavabdeh olan genin 6-cı 

kodonundakı qlutamin turşusu-nun valinlə əvəzlənməsidir. Nəticədə anomal S hemoqlobini 

sintez olunur (α2β2 6glu→val). 

Key words: anemia, thalassemia, carriage, hemoglopathy 
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Yenidoğulmuşlarda xəstəliyin əlamətləri 3-4 aylığından başlayır. Neonatal dövrdə isə 

xəstəliyin əlamətləri nadir halda müşahidə edilir. Çünki bu dövrdə fetal hemoqlobinin səviy- 

yəsi yüksək olur və o qoruyucu rol oynayır.   3-4 aylıqdan başlayaraq fetal hemoqlobin HbS 

ilə əvəz olunur və bu səbəbdən də xəstəliyin əlamətləri müşahidə edilir. Ona görə də oraqva- 

ri-hüceyrəli anemiya neonatal skrininq vasitəsi ilə aşkar olunmur və diaqnostika 6 ayından 

sonra aparılır 

Qeyri-stabil hemoqlobin anomal hemoqlobindir və molekulunun davamsızlığı nə- 

ticəsində eritrositlərdə denaturasiya olunur. Bu isə patoloji genin heteroziqot daşıyıcılarında 

hemolitik anemiyaya səbəb olur. Hal-hazırda 150 qeyri-stabil hemoqlobin aşkar olunub. 

Xəstəlik autosom-dominant irsə verilir və xəstələrin çoxu heteroziqot olurlar. 80% xəstələrdə 

β zəncirinin defektinə rast gəlinir. 

Talassemiya globin zəncirin irsi pozulması ilə şərtlənən heterogen xəstəliklər qrupudur 
və kəmiyyət hemoqlobinopatoyalarına aid edilir. 

Dünyada bir çox ölkələr kimi Azərbaycan da bu xəstəlik üçün endemik ölkədir. Belə ki, 

talassemiya əsasən Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yerləşən Şəki, Zaqatala, 

Qəbələ, Quba, Göyçay və Ağdaş rayonlarında geniş yayılıb. Bu ərazilərdə yaşayan sağlam 

əhalinin arasında bu gen daşıyıcılarının rastgəlmə tezliyi 20 faizdən çoxdur. Azərbaycanda bu 

xəstəliyin yayılmasının bir neçə səbəbi göstərilir. Müxtəlif zamanlarda aparılan araşdırmalar 

və hematoloqların geniş tədqiqatları bunun ölkədə yayılmasının çox əvvəl baş verdiyini sübut 

edir. Ötən əsrin ortalarında bütün dünyada talassemiya xəstəliyinin törənmə səbəblərini 

öyrənmək məsələsi qarşıya qoyulanda xəstəliyin malyariya epidemiyası ilə tutuşdurulması 

göstərdi ki, harada malyariya epidemiyası az yayılıb, orada talassemiya geniş yayılıb. Bilir ki, 

vaxtilə malyariya epidemiyası Azərbaycanda tüğyan edirdi. Əgər qarşısını almasalar, indi də 

bu epidemiya yayıla bilər. Bu məqama diqqət edən hematoloqlarımız ölkənin ovalıq 

yerlərində, dəniz səviyyəsindən aşağıda olan yerlərdə talassemiyanın yayılma tezliyinin çox 

olduğunu öyrəndilər. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə xəstəliyə rast gəlinmir. Dünyanın bir çox 

qabaqcıl tibb mərkəzlərində sübut olunub ki, malyariya parazitinin talassemiyalı xəstələrin 

qanında inkişafı ləngiyir. Əgər hər hansı bir bölgədə malyariya tüğyan edirsə, burada 

talassemiyalı xəstələr adi adamlara nisbətən daha çox sağ qalırlar. Ancaq bu nəzəriyyə də 

axıra qədər sübut olunmur. 

Heteroziqot oraqvari-hüceyrəli anemiya ilə heteroziqot β talassemiyanın müştərək 

formasına tez-tez rast gəlinir. Bu forma hər iki xəstəliyin homoziqot variantına nisbətən daha 

yüngül hesab olunur. Xəstəlik ücün dalağın böyüməsi, hipoxromiya, hədəfvari eritrositlərin 

olması xarakterdir. Trombozla ağırlaşmalar oraqvari-hüceyrəli anemiyaya nisbətən az rast 

gəlinir. Oynaqlarda, qarında ağrılar ola bilər. Uşaqlar fiziki inkişafdan qalırlar. Müayinə 

zamanı fetal hemoqlobinin səviyyəsi yüksək olur. 

Bu xəstəliyin Azərbaycan üçün endemikliyi nəzərə alınaraq 2015-ci ildən nigaha daxil 

olan şəxslərin talassemiya daşıyıcılığına görə skrininq müayinələri aparılır. 

01.01.2020 –ci il tarixinə qədər “Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi” nin 

Talassemiya bölməsində qeydiyyatda olan hemoqlobinpatiyalı xəstələrin ( talassemiya, 

Drepanotalassemiya, oraqvari hüceyrəlo anemiya və digər hemoqlobinopatiyalı xəstələr ) 

3414 nəfər olmuşdur. Qeydiyyatda olan xəstələrdən 1080 nəfər Bakı ( Abşeron, Qobustan, 

Şamaxı ), 97 nəfər Sumqayıt, 27 nəfər Naxçıvan, 162 nəfər Gəncə, 634 Şəki, 593 nəfər 

Mingəçevir, 107 nəfər Quba, 347 nəfər Şirvan, 198 nəfər Lənkəran, 169 nəfər isə Bərdə 

bölmələrindən olmuşdur. 

Talassemiya daşıyıcılığının geniş yayılma səbəblərindən digəri də Azərbaycanda qohum 

evliliklərinin, xüsusilə də birinci dərəcəli qohum evliliklərinin geniş yayılmasıdır. Qohum 

evlilikləri nəinki talassemiya kimi ağır xəstəliyin həm də digər irsi xəstəliklərin yaranmasına 

səbəb olur. Ona görə də bu xəstəliyin qarşısını almaq üçün bir mənali şəkildə qohum 

evlilikləri də azaldılmalıdır. 
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Talassemiya daşıyıcılığının və talassemiyalı xəstə uşağın doğulmasının qarşısını almaq 

üçün məktəblərdə, universitetlərdə, iş yerlərində, televiziya proqramlarında insanları 

maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. 

Ədəbiyyat 

Summary 

 
 
 

CANLI ORQANİZMLƏRDƏ İRSİYYƏTLƏ ŞƏRTLƏNƏN 

PATOLOJİ REAKSİYALAR 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əsədova B.Q. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- Bakı şəhəri 

Açar sözlər: ətraf mühit, zərərli faktorlar, toksiki reaksiyalar, sağlamlıq 

          Key words: environment, harmful factors, toxic reactions, health  

Müasir dövrün ən mühüm problemlərindən biri Yer üzərində yaranmış genetik 

müxtəlifliyin qorunması və bütün bioloji növlərin saxlanılmasıdır. Hər bir növ unikaldır və 

onun uyğunlaşa bilməməsi nəticəsində məhv olması əvəzolunmaz bir itkidir. Bu gün ən vacib 

məsələlərdən bütün bioloji növlərin genomunun, o cümlədən insanın genomu, irsiyyət və 

sağlamlığının mühafizə olunmasıdır. Canlı orqanizmlərin genomlarının mühafizəsi o zaman 

mümkün olur ki, onların adaptivliyini təmin edən xüsusiyyətləri tədqiq edilsin, müxtəlif növ 

adaptasiyalarının genetik əsasları və təkamüldə formalaşma yolları müəyyənləşdirilmiş olsun. 

Son dövrlərdə planetimizin sürətlə dəyişilməsi əsaslı olaraq həyəcan yaradır.İnsanı 
əhatə edən mühit get-gedə fiziki, kimyəvi, bioloji mənşəli zərərli faktorlarla təchiz olunur. 

Thalassemia is a group of heterogeneous diseases caused by inherited disorders of the 

globin chain and belongs to the quantitative hemoglobinopathies. 

Like many countries in the world, Azerbaijan is an endemic country for this disease. 
Another reason for the prevalence of thalassemia is the widespread use of 

consanguineous marriages in Azerbaijan, especially first-degree consanguineous marriages. 

In-law marriages cause not only serious illnesses such as thalassemia but also other inherited 

diseases. Therefore, in order to prevent this disease, consanguineous marriages must be 

reduced in a meaningful way. 

In order to prevent the transmission of thalassemia and the birth of a child with 

thalassemia, people should be educated in schools, universities, workplaces and television 

programs. 
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Ümumən desək, canlı orqanizmlər, o cümlədən insan da öz təkamülünün gedişində bir çox 

mühit amilləri ilə rastlaşaraq onlara qarşı müəyyən adaptivlik əldə etmişdir. Lakin mühit 

faktorları siyahısına təbiətdə olmayan maddələr, məsələn;ksenobiotiklər (“ksenos”-özgə, 

“bios”-həyat), müxtəlif dərman preparatları, məişətdə istifadə olunan yeni maddələr, qida 

əlavələri və s. əlavə olunmuşdur. Digər tərəfdən, hal-hazırda ətrafdakı mutagen faktorların 

sıxlığı da dəfələrlə artmışdır. Genetik sistemdə əmələ gələn dəyişikliklər uzun zaman 

saxlanılır və nəsildən-nəslə ötürülür, bu da insanın genetik yükü olan 2000-dən artıq irsi 

xəstəliyin sayının artmasına səbəb olur. Canlı orqanizmlərə edilən təzyiq çox zaman adaptiv 

potensialdan xeyli yüksək olur və burada əsas zərbə genetik sistemə dəyir. Davamlılığın 

zəifləməsi ilk növbədə orqanizmin müdafiə sistemlərinə və xüsusən immunitetinə təsir 

göstərir. Ilkin immun çatışmazlığı vəziyyəti hüceyrə və humoral immunitetdə baş verən 

zədələnmələrlə əlaqədardır. 

Insan populyasiyalarında müxtəlif təsirlərə qarşı toksiki reaksiyaların əmələ gəlməsi 

insanın genotipindən, onun orqanizmdəki fermentlərin fəaliyyətindən və metabolik 

proseslərin gedişindən asılıdır. Eyni dərman standart dozada istifadə olunarkən bəzi insanlara 

normal, digərlərinə isə toksiki təsir göstərir. Hətta bəzi geniş istifadə edilən dərman 

preparatları da müəyyən irsi çatışmamazlıqlar daşıyan insanlara zərərli təsir göstərə bilir. 

Məsələn , bəzi insanlarda cərrahiyədə işlənilən anesteziya vasitələri letal nəticə verə bilər. 

Dərman preparatlarının bir çoxu qaraciyər vasitəsi ilə mübadilə olunur və həmin göstəriciyə 

görə fərdlər arasında 3-10 dəfəyə qədər fərq müşahidə olunur. Bunun əsas səbəbi dərman 

preparatlarının mənimsənilməsində iştirak edən fermentlərin aktivliyinin genetik determinə 

olunmasıdır. Dərman maddələrinin metabolizm prosesinin hər mərhələsinə genetik sistem 

tərəfindən nəzarət olunur və bu spesifik və qeyri-spesifik fermentlərin vasitəsi ilə yerinə 

yetirilir. Çox zaman dərmanların mənimsənilməsi bir sıra genlərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

baş verir, yəni poligen tipli irsi xarakter daşıyır. Son zamanlar dərman qəbul etdikdə pataloji 

reaksiyalara səbəb olan bir sıra mutasiyalar aşkar olunmuşdur. Fərdlərin dərmanlara qarşı 

differensial həssaslığı eko-patoloji reaksiyaların yalnız bir hissəsidir. Ekopatoloji 

reaksiyaların bir çox qismi ətraf mühitin başqa faktorları ilə təyin olunur: torpaq-iqlim şəraiti, 

fiziki və kimyəvi amillər, istehsalat və məişət zərərləri, ərzaq məmulatları, qida əlavələri və s. 

Bəzi insanlarda ətraf mühit faktorlarına qarşı differensial həssaslıq onun genetik sistemi 

tərəfindən təyin olunur. Ətraf mühit faktorları genotipdə mövcud olan çatışmamazlıqlarla 

təmasda olduqda pataloji reaksiyalar əmələ gətirir. Insan həmin amillərlə rastlaşmadıqda 

normal həyat sürə bilər.Ağır irsi xəstəlik olan oraqvari anemiyanın heteroziqot daşıyıcılarında 

oksigen çatışmamazlığı şəraitində patoloji reaksiyalar əmələ gəlir,hətta həmin təsir davam 

etdikdə ölüm hadisəsi baş verir. Umumilikdə qeyd edə bilərik ki, irsi dəyişkənliklərin əmələ 

gəlməsi canlı orqanizmlərin ayrılmaz əlamətidir. 

Ətraf mühitin zərərli faktorlarının insanın sağlamlığına mənfi təsiri orqanizm və 

populyasiya səviyyəsində həm elmi tədqiqatlar,həmçinin tibbi praktika vasitəsi ilə təsdiq 

olunmuşdur. Çoxsaylı mutagenlərin və onların modifikatorlarının ,o cümlədən 

antimutagenlərin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri xarici mühitin müxtəlif faktorlarının insan 

populyasiyasına mutagen effektini proqnozlaşdırmağı çətinləşdirir. Bu səbəbdən, 

populyasiyalarda mutagen nəticələrin qeydə alınması məqsədəuyğun hesab olunur. 
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ İNTEQRASİYANIN 

TƏTBİQİ YOLLARI 

Baş müəllim Məmmədova İ.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Bakı şəhəri 

Açar sözlər: inteqrasiya, tədris, elm, metod, dərslik 

Keywords: integration, teaching, science, method, textbook 

Respublikamızın bütün sahələrində sürətli inkişaf getdiyi hazırkı vaxtda təhsildə də 

təkmilləşmələr gedir və islahatlar aparılır. Təhsilin dünyanın ən inkişaf etmiş dövlətləri 

səviyyəsinə qalxmasına səy edilir. Bu səbəbdən də təhsil sahəsində İslahat Proqramı həyata 

keçirilmişdir, təhsil haqqında yeni qanunlar qəbul edilmişdir. Təhsildə aparılan islahatların, 

yəni dəyişikliklərin aparılmasının əsasını fəal təlim metodlarının tətbiqi və inteqrasiyanın 

fənn kurikulumları tələblərinə uyğun təşkil edilməsidir. 

Texnologiya inteqrasiyası, sadəcə müəllimlər və şagirdlər tərəfindən tədris və təlim 

prosesində kompüter və digər texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə texnologiyanın tətbiqi 

kimi təsvir edilə bilər. Vikipediya, təhsil mühitini inkişaf etdirmək və dəstəkləmək üçün 

texnologiyanın necə tətbiq olunduğuna dair texnoloji inteqrasiyanı müəyyənləşdirir. Sinifdə 

texnologiya mövcud olduqda, şagirdlərin işi asanlaşdırılır, çünki işlərin asanlıqla başa 

çatmasına kömək etmək üçün məlumat asanlıqla qiymətləndirilə bilər. Həm də tələbələri 

özləri haqqında daha çox bilmək üçün daha çox araşdırma aparmağa sövq edəcəkdir. 

Sinif otaqlarında qloballaşma və müxtəlifliyə kömək edən texnologiyadır. Texnologiya, 

tələbələrin daha mürəkkəb fikirlərə çatması üçün lazım olan təməl tikinti bloklarının 

inkişafına kömək edir. Bu, təhsil müəssisələrimizdə və xüsusən müəllimlərin baza təhsili 

aldıqları təhsil kolleclərində tədris zamanı İKT inteqrasiyasının mahiyyətini daha da izah edir. 

Bu işdə alternativ yollar, İKT-nin istifadəsində İKT inteqrasiyasının istifadəsini 

asanlaşdırmaq üçün kompüterdən başqa digər İKT cihazlarının istifadəsini nəzərdə tuta bilər. 

Bu çərçivədə, təhsil müəssisələrimizdə tədris və öyrənmə üçün cib telefonlarından istifadə 

deməkdir. 

Mobil öyrənmə sadəcə smartfon və mobil telefonların istifadəsi ilə təhsil məzmunu əldə 
etmək və ya təmin etmək qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər. 

Eyni zamanda mobil tədrisə mobil telefonlar, smartfonlar, e-oxuyucular və planşetləri 

daxil edən mobil texnologiyalardan istifadə edən təhsil kimi müəyyənləşdirir və bu cihazların 

qeyri-bərabər rabitə və məlumat əldə etməsini təklif edir. Hesabatda, daha əvvəl məktəblərdə 

istifadə edilən texnologiyalarla müqayisədə mobil texnologiyaların əlverişli və 

funksionallığının yeni yollarla təhsilə dəstək ola biləcəkləri deməkdir. Texnologiyalara tez-tez 

daxil olmaq daha çox fərdiləşdirilmiş təhsili asanlaşdırmaq, xüsusən də öyrənmə çətinliyi 

The negative impact of harmful environmental factors on human health has been 

confirmed by both scientific research and medical practice at the organism and population 

level. The complex interactions of many mutagens and their modifiers, including 

antimutagens, make it difficult to predict the mutagenic effects of various environmental 

factors on the human population. For this reason, it is advisable to record mutagenic outcomes 

in populations. 
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olan uşaqlara fayda vermək kimi qəbul olunur. Cihazların yaxşılaşdırılmış əlverişliliyi və çapı 

azaltmaq seçimi mümkün xərc qənaətinə bağlı idi. 

"Təhsildə İKT" texnologiyanın təhsil təlimatında istifadəsi və ya tədrisdə və öyrənmədə 

texnologiyanın istifadəsi deməkdir. İKT-ni hər hansı bir rabitə cihazı və ya tətbiqini (radio, 

televiziya, cib telefonları, kompüterlər, ancaq bir neçəsi) və şəbəkə avadanlığı və proqram 

təminatı, peyk sistemləri və sair, eləcə də müxtəlif xidmətlər və tətbiqlər. Bu işdə İKT, 

kompüterlərlə təchiz edilmiş kompüter laboratoriyasını ifadə etmək üçün istifadə olunur. 

tələbələrin istismarı və məlumat əldə etmək üçün mobil telefonların istifadəsi üçün təyin 

olunan kollecdəki printerlər, skanerlər və proyektorlar. 

İKT-nin inteqrasiyası, bilikləri şagirdlərə ötürmək üçün rabitə, məlumatların emalı və 

məlumatların saxlanması sahələrində texnologiyanın birləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Müasir dövrdə şəbəkə, texnoloji axtarış və rabitə bilikləri müəllimlik peşəsinin əsas 

hissəsinə çevrilmişdir. İKT-yə əsaslanan təhsilin uğur qazanması üçün müəllim inkişafa 

uyğun olmalıdır, çünki müəllimlər keyfiyyətə nəzarət, tədrisin yaxşılaşdırılması və tədris 

prosesinin məcmusu hesab edilir. Müəllimlər öyrənməyə həvəs oyatmaq üçün yalnız 

məlumatları ötürməklə kifayətlənməyib, öz peşəkarlıqlarından istifadə edərək çıxış 

etməlidirlər. 

Təhsilin modelləşdirilməsinin müasir mərhələsində innovativ texnologiyaların təhsil 

prosesinə tətbiqində yeni yanaşmaların işlənib hazırlanması zərurəti yaranmışdır. Son 

zamanlarda müasir tədris metodikalarından biri də inteqrasiya edilmiş təhsil metodikasıdır. 

Təhsilin inkişaf etdirilməsi praktikasında məktəbdə müxtəlif fənlərin tədrisinə inteqrasiya 

edilmiş yanaşma məsələsi ön plana çıxmışdır. 

Təbiət uşaqlara biologiya, kimya, fizika və cografiya haqqında bilikləri bir-birindən 

asılı olmayaraq təqdim edir. Bunun nəticəsi olaraq, şagirdlər kainatın quruluşu haqqında 

məlumatları əlaqəsiz olaraq əldə edir, onun əsas qanunauyğunluqlarını seçə bilmirlər. 

İnteqrasiya olunmuş dərslərdə müxtəlif fənlərin biliklərinin sintezi aparılır, bunun nəticəsində 

mövzu keyfiyyətli şəkildə şagirdlərə tədris olunur. İnteqrasiya edilmiş bir dərsi hazırlayarkən 

və keçirərkən müəllim nəzərə almalıdır ki, həmin mövzu aydın şəkildə tərtib edilsin və 

şadirdlərdə idraki məntiqin yaranmasına səbəb olsun. Çünki belə bir dərsdə şagirdlərin 

yüksək fəallığı və marağı təmin olunmadır. Kulneviç S.V. (45) yazır: “İnteqrasiya-müəyyən 

bir sahədə ümumiləşdirilmiş biliklərin bir tədris materialında mümkün qədər bir yerdə 

cəmləşib qaynaşması deməkdir”. 

İnteqrasiya edilmiş dərslərdə mövzuların tədrisi şagirdlərdə fəal yanaşma forması 

yaradır, nəticədə uşaqlar dünyanı bütöv bir varlıq olaraq qavrayır. Müasir elmin bütün 

sahələri bir-biri ilə sıx bağlıdır, buna görə də ümumtəhsil məktəb fənləri bir-birindən təcrid 

edilə bilməz. 

Tədqiqat zamanı belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası inteqrasiya aşagıdakı kimi ola 

bilər: 

- Mövzunu hərtərəfli və dərindən öyrənmək məqsədi ilə dərsin bütün mərhələləri boyu 

fənlərarası inteqrasiyanı həyata keçirmək. Məsələn, 8-ci sinifdə “Görmə orqanımız” 

mövzusunun tədrisi zamanı dərs boyu şagirdlərə fiziki anlayışları xatırlamaq lazımdır: 

obyektiv, fokus, şüa yolu, qırılma. 

- Nəzəri və praktik sualların ardıcıl surətdə bir-birini növbəli şəkildə əks etdirən ikili 

dərslər. Məsələn, "Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar" mövzusunu öyrənərkən 

şagirdlər dinamik, statistik iş, yorğunluq anlayışları ilə tanış olurlar və sonra praktiki olaraq 

hansı işin daha sərfəli olduğuna və nə uçun bu hadisənin yaranmasına əmin olurlar. İdman 

hərəkətləri zamanı əzələlərin funksiyaları qeyd olunmalıdır. 

Sintez edilmiş fənlərarası inteqrasiya - şagirdlərin müxtəlif fənlərdən biliklərini 

cəmləşdirib mövzunu mütəşəkkil qaydada dərk etmək. Məsələn, "Tənəffüs orqanlarımızı 
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qoruyaq” mövzusunun tədrisi zamanı dərs boyunca kimya, bədən tərbiyəsi, fizika, həyat 

bilgisi fənlərindən alınan biliklər bir-birinə qarışır və mövzu daha tez mənimsənilir. 
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Summary 

The article indicates the relevance of intersubjective integration in school education. 

When preparing and conducting an integrated lesson, the teacher must take into account that 

the integrated lesson should have a clearly formulated educational and cognitive task. 
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“İqtisadiyyat” kafedrası 

Key words: sustainable development, macroeconomic stability, national economy, 

natural monopoly, innovation activity, state regulation. 

Hazırda Azərbaycan həyatın bütün istiqamətlərində əhatə olunan innovsiya yönümlü 

iqtisadiyyatın formalaşması və bu perspektivdə güclü sosial irəliləyişləri sürətləndirən 

inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyur. İnkişafın bu yeni mərhələsi yaxın on ildə ÜDM-in 

iki dəfə artırılması ilə müşayiət olunacaqdır. Bu yüksəlişi hərtərəfli təmin etmək üçün 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamıa müvafiq olaraq “Azərbaycn – 2020” 

Gələcəyə baxış İnkişaf konsepsiyası nəzərdə tutulmuşdur. Bu konsepsiyada milli 

iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ölkənin mövcud 

təbii-iqtisadi və elmi-texniki potensialından səmərəli istifadə olunması və digər strateji 

məqsədlər öz əksini tapmışdır. Bu onunla əsaslandırılır ki, ölkə prezidentinin bütün 

çıxışlarında neft amilinin insan kapitalına çevrilməsi, innpvasiya yönümlü iqtisadiyyatın 

formalaşması strategiyasına xüsusi diqqət yetirilir. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının 

təmin olunmasında makroiqtisadi sabitliyinin daşıdığı əhəmiyyətdə diqqət mərkəzindədir. 

Təbii inhisar problemlərinin daha geniş yayılmış həlli onların dövlət tənzimlənməsidir. 

İnhisarların dövlət tənzimlənməsi dedikdə, ixtisaslaşdırılmış dövlət orqanlarının, ictimai 

maraqları realizəsi üçün şəraitin yaradılmasına istiqamətlənmiş, milli və regional səviyyədə 

fəaliyyəti və bazarda inhisar hakimiyyətindən sui-istifadə hallarının qarşısını almaq başa 

düşülür. 

Bir qayda olaraq, təbii inhsar cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil edən və 

iqtisadiyatın digər sektorları üçün zəruri resurslar mənbəyi olan sahələrdə mövcud olur. Odur 

ki, bu sahələrdə inhisar bazarının eə təşkili sexminin yaradılmasıdır ki, o şirkətin kommersiya 

maraqları və uzunmüddətli ictimai məqsədlər arasında ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına 

xidmət etsin. 

İnnovasiya yönümlü iqtisaddiyatın keçid şəraitində təbii inhisarlar ölkədə iqtisadi 

artımın əsas bazası olaraq qalırlar. Belə ki, ölkənin xammal ixracatçısı vəziyyətində əldə 

etdiyi gəlirləri onun sonrakı inkişafına istiqamətləndirmək üçün Lazım olan bütün şəraitləri 

yaratmaq lazımdır. Deməli, ölkənin iqtisadi inkişafında flaqman olmaq iqtidarında olan 

innovasiya sahəsi birinci plana çıxır. “İnnovasiyasız investisiyalar mənasızdırlar, çünki 

texnoloji geriliyi möhkəmləndirir və buraxılan məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini təmin 

etmirlər” prinsipi prioritet təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq iqtisadiyatn rəqabətli inkişafı 

mərhələlərinin M.Porter tərəfindən verilmiş təsnifatı diqqətə layiqdir. Təsnifat dörd 

mərhələdən ibarətdir: 

- istehsal amilləri əsasında inkişaf mərhələsi; 

- investisiya inkişafı mərhələsi; 

- innovasiya inkişafı mərhələsi; 

- firavanlıq əsasında inkişaf mərhələsi. 

Azərbaycanın innovasiya inkişafında mənfi təsir göstərən əsas səbəblər içərisində: 

istehsalın texniki səviyyəsinin aşağı olması təbii inhisarların innovasiyaya laqeydliyi, 

innovasiyaya ayrılan vəsaitin aşağı, dövlətin dəstəyinin zəifliyi və s. ilə şərtləşir. Qərbdə 

innovasiya xərclərinin çox böyük hissəsini maliyyə-sənaye qrupları və transmilli 

korporasiyalar çəkir. Ölkəmizdə belə idarə strukturlarının olmaması, iqtisadi inkişafın 
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xammal amilinə söykənməsi, menecmentin yeni metodlarından zəif istifadə olunması, 

idarəetmədə inzibatçılığa üstünlük verilməsi, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin 

olunmasına öz mənfi təsirini göstərir. 

İqtisadiyyatda innovasiya fəaliyyətində “başqasından götürmə” və “artırma” meylləri 

daha güclüdür. 

“Başqasından götürmə” strategiyasının mahiyyəti ondan ibarətdirki, müəssisə otuz işçi 

qüvvəsindən və itridiyi elmi-tezniki potensialın bir hissəsindən istifadə edərək əvvəllər inkişaf 

etmiş ölkələrdə istehsal olunan məhsulun istehsalını mənimsəyir və sonradan onu artırır. Belə 

strategiya (üsul) Çində və bir sıra Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində maliyyə-sənaye qrupları 

tərəfindən qəbul olunub. 

Bütün yuxarıda deyilənlərə əsasən, təbii inhisarların idarə olunması istiqamətində 

aşağıdakıları ön plana çəkmək olar: 

- İqtisadi inkişafın və müxtəlif keyfiyyətli mal və xidmətlərə daim artan tələbatı 

ödəməyin əsası kimi istifadə olunan texnologiyaların və istehsal olunan məhsulların 

innovasiya tənzimlənməsi – təbii inhisarların və onların maddi - texniki bazasının inkişafının 

ümumi qanunauyğunluğudur. 

- Təbii inhisarların innovasiya inkişafı qeyri-müntəzəm dövrü həyata keçirilir. 

Təxminən on ildə bir dəfə lider ölkələrdə və təbii inhisarlarda texnikanın (texnologiyanın) 

yenisi ilə dəyişməsi baş verir. Hər bir dəyişiklik innovasiya tənzimlənməsi yolu ilə aradan 

qaldırılan iqtisadi və texnoloji böhranla, təbii inhisarlarda bazis və təkmilləşdirici 

innovasiyalarla müşahidə olunur. 

-Təbii inhisarların innovasiya iqtisadiyyatı şəraitində innovasiya-texnologiyalarının 

inkişafının ilkin mənbəyi elm və ixtiralardır. Təbii inhisarların gələcəkdə selektro elmi-texniki 

siyasəti yeni nəsil texnika və texnologiya bazasını formalaşdıran prioritet fundamental və 

tətbiqi tədqiqatların və təcrübi-knustruktor işlərinin maliyyələşməsinə, gələcəkdə daxili və 

xarici bazarlarda seçilməsinə və dəstəklənməsinə, həmçinin əqli mülkiyyətin müdafiəsi və 

realizəsinə istiqamətlənməlidir. 

- İnnovasiyanın mənimsənilməsinin əsasını təbii inhisarın əsas kapitalı investisiya 

qoyuluşu təşkil edir. Təbiiinhisar səviyyəsində innovasiya – investisya siyasətinin başlıca 

vəzifəsi (həm dövlət, həm də koporasiya) investiyaları innovasiya xarakteri verməkdən 

ibarətdir. Ancaq bu baza əsasında innovasiya inkişafının maliyyə bazasını, innovasiya 

iqtisadiyyatı şəraitində təbii inhisarlarşma və xidmətlərinin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək 

olar. 

Təbii inhisarlar şəxsi və cəlb olunmuş investisiyalar hesabına təkmilləşdirici 

innovasiyalar həyata keçirir, bazis innovasiyasının dövlət köməyi ilə mənimsənilməsinin 

nəticələrini əldə edirvə yayır, daxili və xarici bazarlarda öz mallarının və xidmətlərinin 

rəqabət qabiliyyətinin artmasını təmin edirlər. İnnovasiya qtisadiyyatı şəraitində təbii inhisar 

statusunun özü daima innovasiya təşəbbüsü göstərməkvə həyata keçirmək zərurliyi 

deməkdir. Bazar innovasiya mexanizmi geri qalmaq müflisləşmə və səmərəli innovasiyalar 

həyata keçirdikdə üstəlil mənfəətlə mükafatlandırma metodlarını birləşdirərək təbii inhisara 

sövq edir. 

Cəmiyyət ictimai və qeyri- hökumət təşkilatlarında birləşmiş alimlərin, ixtiraçıların, 

konstruktorların, mühəndislərin, ixtisaslı fəhlələrin, menecerlərin yaradıcılıq aktivliyi 

əsasında təbii inhisarların innovasiya prosesində iştirak edir. Təhsil və kütləvi informasiya 

vasitələrinin köməyi ilə innovasiya prosesində iştirak edir. Təhsil və kütləvi informasiya 

vasitələrinin köməyi ilə innpvasiya atmosferi, yaradıcılıq əhvalı formalaşır, bu da elmi-texniki 

dövrün fazaları üzrə dəyişir və innovasiya iqtisadiyyatı şəraitində təbiiinhisarların innovasiya 

inkişafının kütləvi bazasını yaradır. 

İnnovasiyaiqtisadiyyatı şəraitində innovasiya inkişafı bazasında təbii inhisarların 

səmərəli idarə edilməsi mexanizminin formalaşması tənzimlənən bazar iqtisadiyyatında 
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dövlətin strateji – innovasiya funksiyasının işdə həyata keçirilməsinə, təbii inhisarların 

innovasiya inkişafı strategiyasının formalaşdırılmasının nəzəri-metodoloji bazasının 

təkmilləşdirilməsi və metodik aparatının dəqiqləşdirilməsi üçün şəraitin təmin olunmasına, 

innovasiya iqtisadiyyatı şəraitində təbii inhisarların innovasiya fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə imkab verər. 
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INNOVATIVE ACTIVITY OF NATURAL MONOPOLIES IN ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

i.e.d., prof. Hasanova P.A. 

Summary 

At present, Azerbaijan has entered a new stage of development, accelerating the 

formation of an innovation-oriented economy and strong social progress in the future, 

covering all areas of public life. 

Natural monopolies exist in areas that form the basis of society's vital activities and are 

a necessary source of resources for other sectors of the economy. The most common solution 

to the problem of natural monopolies is their state regulation. 

In an innovative economy, natural monopolies remain the main basis for economic 

growth in the country. The field of innovation, which is able to be a flagship in the economic 

development of the country, should be in the forefront. 

 
 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ ARTIM PROBLEMLƏRİ 

dosent Xankişiyev Xankişi Səməd oğlu 

“İqtisadi nəzəriyyə ” kafedrasının 

ADİU – UNEC 

Açar sözlər: iqtisadi artım, inkişaf amilləri, neft strategiyası, maliyyə axınları, idarəet 

mə, iqtisadi açıqlıq, stabillik ,iqtisadi sistem 

Keywords: economic growth, competitiveness, development factors, oil strategy, 

financial flows, economic openness, stability, economic system. 

İstənilən ölkənin dayanıqlı iqtisadi artımı iqtisadiyyatın və siyasətin mövcud obyektiv 

reallığına əsaslanmalıdır və ölkənin sosial – iqtisadi inkişafının uzun müddətli proqramının 

əsas tərkib hissəsi kimi əks etdirilməlidir. İqtisadi artımın əsas məqsədi “nemətlərin və 

xidmətlərin istehsal həcminin artırılması, onların keyfiyyətinin yaxşılaşması, həyatın daha 

yüksək səviyyəsinin təmin edilməsidir” [4]. Dövlət bazar tənzimləyicisi kimi iqtisadi artımın 

stimullaşdıırlması üzrə siyasəti aparmalıdır ki, milli iqtisadiyyatın ən vacib sahələri üzrə 

inkişafını təmin etsin. Dövlətin bu siyasəti büdcə - vergi, kredit və iqtisadi siyasətin digər 

növləri ilə koordinasiya edilməlidir. Bu qarşılıqlı əlaqə zəruridir, çünki məhz o, keyfiyyətli 



191  

iqtisadi artıma nail olmaq üçün bazar şəraitində mürəkkəb sosial sistem kimi ölkənin kifayət 

qədər dayanıqlılığını təmin edə bilər. 

Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz dövrdə kifayət qədər müsbət effekt alınmışdır: 2000 – 

2018-ci illərdə Azərbaycanda ÜDM orta illik artımı 1,18 %, 2000-ci ilə nisbətən 2018-ci ildə 

isə ÜDM-in artımı 16,91 dəfə təşkil etmişdir (cədvəl 1. əsasında hesablanmışdır). Lakin 

iqtisadi artımın davamlı olmasının enerji – xammal parametrləri heç vaxt onun keyfiyyət 

parametrlərinə çevrilməyəcək, çünki onlar ölkənin texniki – iqtisadi inkişafında geriləmənin 

güclənməsinə kömək edir, müasir Azərbaycan üçün isə bu böyük iqtisadi problemdir. 

Cədvəl 1. 

2000-2018-cı illərdə Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi. 

İllər Cəmi ÜDM-nin həcmi İllər Cəmi ÜDM-nin həcmi 

Milyon manatla Artım tempi Milyon manatla Artım tempi 

2000 4718,1 - 2010 42465,0 1,19 

  

5315,6 
 

1,12 
 

2011 
 

52082,0 
 

1,23 

2002 6062,5 1,14 2012 1,05  

2003 7146,5 1,17 2013 1,06 

2004 8530,2 1,19 2014 58977,8 1,01 

2005 12522,5 1,46 2015 54400,0 0,92 

2006 18746,2 1,49 2016 59987,7 1,10 

2007 28360,5 1,51 2017 70135,1 1,17 

2008 40137,2 1,41 2018 79797,3 1,14 

2009 35601,5 0,88    

 

Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. [ 2] 

Fikrimizcə, ÜDM-in artım templəri Azərbaycan iqtisadiyyatının təkrar istehsalının 

keyfiyyətinin əks etdirməlidir. İqtisadi artım ölkənin genişlənmiş təkrar istehsalını əks etdirir. 

İqtisadi artımla ölkənin iqtieadi potensialı da artmalıdır: əsas və dövriyyə kapitalının, iş 

qüvvəsinin artımı baş verməlidir. Bu, belə demək mümkündürsə, iqtisadi artımın əsası və ya 

birinci tərkib hissəsidir. Əgər o varsa, o zaman məhz bu ümumi daxil məhsulun - iqtisadi 

artımın ikinci tərkib hissəsinin artırılması üçün baza olur. 

Beləliklə, əgər keyfiyyətli iqtisadi artım gedirsə, o zaman əsas istehsalın texniki bazası 

kimi əsas istehsal fondlarının yenilənməsi baş verir, dövriyyə kapitaalının istifadə edilməsi 

yaxşılaşır, müəssisələrdə işləyənlərin əmək şəraiti yaxşılaşır, əmək haqqı iş qüvvəsinin layiqli 

qiymət formasına (dəyərə deyil) çevrilir. Azərbaycanda bazar islahatlarının ilk dövrlərində 

demək olar ki, əsas kapitalın yenilənməsi baş vermirdi, məsələn, “sənayenin əsas sahələrində 
– maşınqayırma, kimya, neft emalı – keyfiyyət gücləri 6 ..... 12 % təşkil edirdi” [2]. Bu 

statistikadan göründüyü kimi, hətta iqtisadiyyatın əsasən iqtisadi artımı təmin edən neft sahəsi 

bu vaxta qədər köhnə istehsal güclərini istifadə etməklə planlı iqtisadiyyatın resurs 

potensialına əsaslanır. 

Buna görə də iqtisadiyyatın yeni əsaslar üzərində bərpasını sürətləndirmək üçün onun 

səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üzrə uzun müddətli strategiya zəruri idi. 

Azərbaycanda xammal bazarının əlverişsiz konyunkturasına deyil, əməyin yüksək 

məhsuldarlığına, ən yeni texnologiyaların istifadəsinə, istehsalın modernləşməsinə əsaslanan 

iqtisadi artımın yeni paradiqması zəruri idi. Buna görə də təsadüfi deyil ki, tamamilə 

qanunauyğun olaraq Azərbaycanın sivil bazara çıxışını və iqtisadi artımının təmin edilməsinə 

keçidi zamanı gələcək fəaliyyətə istiqamət kimi “modernləşmə” seçildi. Seçilmiş 

konsepsiyanın aktuallığı aşkar idi və hətta bir çox iqtisadçı alimlər tərəfindən əvvəlcədən 
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verilmiş proqnozlar əsasında aparılan islahat son 18 ili ərzində ölkənin bütün makroiqtisadi 

göstəriciləri üzrə əhəmiyyətli nəticələr verməyə başladı. 

İqtisadiyyatım dayanıqlı, dinamik inkişafı üçün istehsalı dirçəltmək, emal sənayesinə 

kapital qoymaq, yeni maşınlar, avadanlıqlar almaq, ən azı inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

yaxınlaşmaq zəruridir. Bunun əsasında belə nəticə çıxarmaq olar ki, milli iqtisadiyyatın bütün 

sahələri inkişaf etmədən iqtisadi artım mümkün deyil. Lakin iqtisadiyyatın əsas sahələrinə 

kapital qoyulmazsa, onlar gəlir verə bilməz. Milli iqtisadiyyatın inkişafına qoyulan əsas 

kapital üçün yığım fondu yaradılmalıdır və o, ÜDM həcmindən 25 % az olmamalıdır. 

Bu gün Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün böyük maliyyə imkanları vardır. 

Neft və qaz ixracından gələn gəlirlərin artması isə bu maliyyə ehtiyatlarını durmadan artırır. 

Bu gün artıq iqtisadiyyatın (ilk növbədə qeyri neft sektorunun) aktual vəzifələrinin və sosial 

problemlərin həlli üçün Azərbaycan dövlətinin yetərincə maliyyə ehtiyatları vardır. Elə son 

illərdə sosial sferaya yönəldilən vəsaitlərin sürətli artımını xatırlamaq kifayət edər. 

Dünya maliyyə böhranı ətraf mühiti çirkləndirərək insanın həyatına təhlükə yaradan 

“çirkli” texnologiyaların üstünlük təşkil etdiyi köhnə texnologiyaya zidd olaraq yeni 

bioenergetika və ekoloji təmiz istehsal əsasında inkişaf edən nano texnologiyaya, 

biotexnologiyaya keçidlə bağlı yeni texniki – iqtisadi konsepsiyanın hazırlanması zərurətini 

dəqiq əks etdirdi. Buna görə də zaman özü Azərbaycan iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi 

konsepsiyasının irəli sürülməsi, onun üstünlük təşkil edən başlanğıcın insan amili olduğu və 

texnoloji və təşkilati innovasiyaların həyata keçirildiyi yeni modelinin qurulması zərurətini 

göstərdi və öyrətdi. 

Azərbaycan zəngin təbii – xammal potensialına malikdir. İqtisadiyyatın fəaliyyət 

istiqaməti isə iqtisadiyyatın inkişafının keyfiyyət səciyyələrinin heç bir tələbinə cavab 

verməyən yanacaq – xammal hasilatı idi. Bazara keçid dövrü ərzində radikal islahatlar elmi – 

texniki tərəqqi sahəsində digər ölkələrlə böyük əlaqələrə səbəb oldu. Bu onunla izah edilirdi 

ki, hökümət iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması zamanı düzgün mövqe seçdi, nöqsanlara 

yol vermədi, bu isə XXI əsrin astanasında bizim iqtisadiyyatımızın gələcək inkişafı üçün çox 

yaxşı mövqe tutması ilə nəticələndi. 

Beləliklə, belə bir nəticə çıxartmaq olar: xarici bazarda əlverişsiz biznes mühiti zamanı 

monetar iqtisadi artım genişlənmiş təkrar istehsalla bağlı olan bütünlükdə milli iqtisadiyyat 

üçün neqativ qayıtmaz proseslər təhlkəsi yaradır. Buna görə də zaman Azərbaycan 

iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi zərurətini göstərdi və öyrətdi. 

Buna görə də dövlət bazarın başlıca tənzimləyicisi kimi bu problemləri həll edərək, 

milli iqtisadi təhlükəsizlik üçün, başlıcası isə iqtisadi artım üçün şərtait yaratdı. İstehsalın 

modernləşdirilməsinə yönəlmiş dövlət siyasətinin həayat keçirilməsi üçün ehtiyatlar 

Azərbaycanda var. Azərbaycan xaricdə 3 neft emalı zavodu tikir və təkcə Türkiyə 

iqtisadiyyatına 20 milyard dollara yaxın investisiya qoyulacaq. Ölkənin mikroelektronikada 

və kosmik tədqiqatlarda kifayət qədər möhkəm və dayanıqlı mövqeyini qeyd etmək lazımdır. 

Azərbaycanın dünya birliyində mövqelərinin möhkəmlənməsinin uzun müddətli 

perspektivində təmin edilməsi yollarının və üsullarının müəyyən edilməsidir. Ölkənin uzun 

müddətli inkişafının bu dövlət proqramına, həmçinin tədqiqat mövzusu üzrə elmi mənbələrə 

əsaslanaraq aşağıdakı nəticəni çıxartmaq olar: Bizim fikrimizcə, iqtisadi artımı yüksəltmək 

olar, əgər: 

 Təbii ehtiyatlar səmərəli istifadə edilsə, çünki onlar ölkənin gələcək inkişafının 
əsasıdır və onların ehtiyatları gündən – günə azalır; 

 Xarici iqtisadi inteqrasiya imkanlarını istifadə etmək, dünya satış bazarlarında 

marketinq təhlilini nəzərə almaqla mövqelərin genişləndirilməsi; 

 ənənəvi olaraq istifadə edilən bəzi iqtisadi artım amillərinin rolunu gücləndirərək 
ölkənin sosial – iqtisadi inkişafında innovasiya tərkib hissələrini gücləndirmək; 

 yüksək texnologiyalı məhsullara tələbatı öyrənərək onun istehsalını yaratmaq; 
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 ölkənin milli təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün bazar subyekti kimi dövlətin 

siyasətini fəallaşdırmaq. 

Digər ölkələrin və Azərbaycanın iqtisadi inkişafının aparılmış təhlili bazasında belə bir 

nəticə meydana çıxır ki, biz innovasiya – investisiya siyasətinin aparılması yolu ilə 

iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi əsasında yaradılmış yüksək texnlogiyalı iqtisadiyyata malik 

ola bilərik və olmalıyıq. Ölkənin iqtisadi inkişafı üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, iqtisadi 

inkişaf dayanıqlı və dinamik olsun. Bunun üçün bizim fikrimizcə, ölkədə mülkiyyətin dövlət 

formalarının payını artırmaq zəruridir. Bu xüsusilə ümumi tələbin, təkcə işə götürənlərin deyil 

(onlar üçün iqtisadi maraq mənfəətdir), həm də muzdlu işçilərin (onlar üçün iqtisadi maraq 

əmək haqqıdır) formalaşması zamanı kəskin şəkildə təzahür edir. Ölkənin inkişafının statistik 

məlumatları ÜDM yaradıldığı amillərin xeyrinə gələcəkdə yenidən bölşdürülməsinin 

uyğunsuzluğundan xəbər verir. 

Yuxarıda şərh edilənlər əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Azərbaycanın 2030-ci 

ilə qədər sosial – iqtisadi inkişaf Konsepsiyası ölkənin effektiv iqtisadi artım yollarını və 

üsullarının təyin edilməsinə yönəlmişdir. Bunun üçün iqtisadi – istehsal potensialı 

mövcuddur, problemlər ÜDM iqtisadiyyatın xüsusi korporativ sektorunun xeyrinə və 

mənfəətin gizlədilməsində gizlənir. Azərbaycanda korporativ biznes və dövlətin tərəfdaşlığı 

modeli yoxdur. Azərbaycanın müasir inkişaf mərhələsində dövlət mülkiyyəti formalarının 

payının artırılması haqqında məsələ kəskin şəkildə durur. 

Şəkil 1. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin 

qəbul edilməsi diqqəti ona yönəltdi ki, Hökümət böhran dövründə də fəaliyyət qabiliyyətli 

qalmaqla öz istehsal potensialını xərcləməyən müəssisələrə dəstək göstərəcək [1]. 

Prezident İlham Əliyevin son məqsədi iqtisadi artım olan iqtisadiyyatın modernləşməsi 

problemlərilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri ilə dəfələrlə keçirdiyi görüşlərini yada 

salaq. Dövlətin iqtisadiyyatın yeni modelində hakimiyyət orqnlarının iri korporativ bizneslə 

münasibətlər şəklində iştirakı isə fikrimizcə, qeyri-leqal iqtisadiyyatı azaldacaq və 

Azərbaycan iqtisadiyyatının iqtisadi artıma yönlənmiş modernləşmənin yeni strategiyasını 

həyata keçirməsinə kömək edəcək. Görünür ki, məhz burada “yenisənayeləşmə üstəgəl şaquli 

inteqrasiya” düsturu, həmçinin müəssisələrin istehsal prosesinin bütün zənciri üzrə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən industriallaşmasının qarşısını almağa və əməyin 

məhsuldarlığının artırılmasını, deməli, iqtisadi artımı da təmin etməyə imkan verən nizamla 

işləyən dövlət – korporativ sektorunun formalaşması yolu ilə müəssisələrin  inteqrasiyası 

Azərbaycanda adambaşına düşən ÜDM-in 
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haqqında ideya əsas olmalıdır. Şaquli inteqrasiya edilmiş strukturların formalaşmasında 

aparıcı rol dövlətə məxsus olmaldır. 

Beləliklə, ölkənin iqtisadi artım strategiyasının əsasında dövlət – korporativ mülkiyyət 

formasını təmsil edən bazislə şaquli inteqrasiya edilmiş iqtisadi sistem durmalıdır. 

Azərbaycanın sosial dövlət kimi təşəkkül tapması vəzifələrinin və iqtisadi yüksəlişin təmin 

edilməsinin optimal birləşməsi zəruridir, bunun nəticəsi iqtisadi artım olmalıdır. Keyfiyyətli 

iqtisadi artımı təmin etmək üçün həm iqtisadi siyasətdə, həm də iqtisadi dəyişikliklər 

ideologiyasında radikal xarakterli dəyişikliklər lazımdır. Keyfiyyətli iqtisadi artım 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının neosənaye modernləşmənin dövlət proqramının əsasıdır. 
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PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN 

IN MODERN CONDITIONS 

Xankishiyev Xankishi 

Summary 

Sustainable economic growth of any country should be based on the existing objective 

reality of economy and politics and should be reflected as a key component of the long-term 

program of socio-economic development of the country. The main goal of economic growth 

is to increase the production of goods and services, improve their quality, ensure a higher 

standard of living. As a market regulator, the state must pursue a policy of stimulating 

economic growth to ensure the development of the most important sectors of the national 

economy. This policy of the state should be coordinated with the budget - tax, credit and other 

types of economic policy. This interaction is necessary because it is the country that can 

ensure sufficient stability of the country as a complex social system in market conditions to 

achieve quality economic growth. 
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Key words: household, precautionary motive, income 

Ümumi halda demək olar ki, ev təsərrüfatlarının əsas iqtisadi funksiyası insan 

resurslarının –insan, sosial və fizioloji kapitalın təkrar istehsalıdır (məsrəflərin yerinin 

doldurulması və yığım). “İnsan kapitalı” dedikdə, insandan ayrılmaz olan bilik, vərdiş və 

təcrübənin məcmusu başa düşülür ki, bunları da realizə edən fərd həm özü, həm də yaxınları 

https://www.stat.gov.az/
https://infocity.az/
mailto:mehribanyadulla@gmail.com
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üçün maddi şərait yaradır; “sosial kapital” dedikdə, fərdin sosial şəbəkələrə və insanlarla 

başqa qarşılıqlı münasibətlərə daxil olması başa düşülür ki, bu da əmək məhsuldarlığını 

artırır; “fizioloji kapital” insanın işçi kimi bioloji potensialıdır ki, bu da anadangəlmədir. 

İnsan və fizioloji kapital ehtiyatları əsasən, transformasiya məsrəflərinin, sosial kapital 

ehtiyatları isə, transaksion məsrəflərin aşağı düşməsinə xidmət edir. (1, 34) 

Beləliklə, ev təsərrüfatlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təhlil edilməsi milli 

iqtisadiyyatın mikrosəviyyədə özünəməxsus olaraq araşdırılmasında mühüm amil rolunda 

çıxış edir. 

Ev təsərrüfatlarının şirkət və dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərinin elmi əsaslandırmaları 

Ev təsərrüfatlarının şirkət və dövlətlə qarşılıqlı münasibətləri iqtisadi dövretmə 

modelində göstərilmişdir (şək. 1) 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

Şəkil 1. İqtisadi dövretmə modeli 

 

Həm şirkətlər, həm də dövlət ev təsərrüfatlarından törəmədir. Axı şirkətlər ayrı-ayrı 

insanlara yaxud insan kollektivlərinə məxsusdur, yəni, sonda şirkətlərin fəaliyyətindən maddi 

və qeyri-maddi rifahları məhz ev təsərrüfatları əldə edir. Həmçinin dövlət də ev 

təsərrüfatlarının maraqlarının müdafiəsi üçün ev təsərrüfatlarında birləşmiş insanlar tərəfindən 

yaradılıb. Beləliklə, məhz ev təsərrüfatları bizim dövrə qədər mövcud olan istənilən iqtisadi 

sistemin ilk elementidir. Bu hələ antik dövrdə Ksenofont və Aristotel tərəfindən qeyd 

olunmuşdur ki, bunlar da “iqtisadiyyatın” özünə ev təsərrüfatlarının səmərəli aparılması 

haqqında elm kimi baxmışlar. 

Ev təsərrüfatlarını şirkət və dövlətlə tutuşduran iqtisadi dövretmə modeli sənaye 

cəmiyyətinin təsviri üçün kifayət qədər dürüstdür. Amma postindustrial cəmiyyətə 

xarakteristika vermək üçün ondan istifadə etmək çətindir. Sənaye cəmiyyətində istehsal 

əsasən ev təsərrüfatları çərçivəsindən “xarici aləmə” çıxmışdı, ev isə, istirahət yeri, itirilmiş 

qüvvənin bərpa yeri kimi baxılırdı. Istehsalın yeni vasitələri-əsasən elektron qurğular evdə iş 

və istirahəti birləşdirməyə imkan verir. Artıq indi bir çox mütəxəssislər (proqramçılar, 

dizaynerlər, marketoloqlar, nəzəriyyəçi-alimlər, jurnalistlər) əsasən evdə kompüter qarşısında 
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işləyirlər, yollara vaxt sərf etmirlər. Mümkündür ki, gələcəkdə ev təsərrüfatları və şirkətlər 

arasında olan fərq daha da silinəcək. 

Ev təsərrüfatları həm əmtəə bazarlarında, həm də resurslar bazarında fəal oyunçular 

qismində çıxış edir. Əmtəə bazarlarında ev təsərrüfatları əmtəə və xidmətlərin istehlakçısı 

kimi fəaliyyət göstərir. Resurslar bazarında ev təsərrüfatları çox mühüm istehsal resursu olan 

əməyin təchizatçısı kimi fəaliyyət göstərir. İşçi qüvvəsi bazarında təklifi məhz ev 

təsərrüfatları formalaşdırır. Əməyin təklifi hər şeydən əvvəl, demoqrafik faktorlarla: əmək 

qabiliyyətli əhalinin sayı, onun yaş strukturu ilə müəyyən olunur. Bundan başqa, işçi 

qüvvəsinin təklifinə əmək qabiliyyətli əhalinin müxtəlif demoqrafik və etnik qruplarının 

iqtisadi fəallığı, immiqrasiya prosesləri təsir edir. Işçilər həmçinin, iş vaxtına görə əldə olunan 

gəliri və istirahət vaxtının faydalılığını müqayisə edirlər. Əlbəttə, ev təsərrüfatları əmtəə 

bazarlarında məsələn, şəxsi yardımçı təsərrüfatda istehsal etdiyi məhsulu təklif edərək, satıcı 

qismində də çıxış edə bilər. Ümumi halda qeyd etmək lazımdır ki, resursların satışı hesabına 

(əsasən, işçi qüvvəsinin) ev təsərrüfatlarının gəlirləri formalaşır ki, bunlar da sonra istehlaka 

və yığıma sərf olunur. 

Aydındır ki, ev təsərrüfatlarının büdcəsində bir qayda olaraq, gəlirlər xərcləri müəyyən 

edir. Amma ev təsərrüfatları müəyyən vaxt kəsiyində istehlaka əldə etdiyindən az sərf edə 

bilər, qalanını yığıma yönəldər, ya da əldə etdiyindən çox xərcləyə, maliyyə bazarlarından 

əlavə vəsaitlər götürə bilər. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə ev təsərrüfatları maliyyə 

bazarlarında fəal oyunçular kimi çıxış edirlər. əhalinin əmanətləri əsas investisiya mənbəyidir. 

Yəni, ev təsərrüfatları həm də digər istehsal faktoru olan-kapitalın təchizatçısı kimi çıxış edir. 

Özünün gündəlik həyatında ev təsərrüfatları cari və gələcək istehlak arasında seçim 

edir. Hər zaman kəsiyində ev təsərrüfatları: 1) bu dövrdə əldə etdikləri bütün gəliri istehlaka 

sərf edə bilər; 2) əldə etdikləri gəlirin bir hissəsini xərcləyib, qalan vəsaiti qənaət edib saxlaya 

bilərlər; 3) maliyyə bazarlarından borclanaraq, əldə etdiklərindən çox xərcləyə bilərlər. 

Inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin yığımı milli iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların əsas 

mənbəyidir. Amma investisiyalar əhalinin əksər hissəsində əmanətlərin bilavasitə məqsədi 

olmadığından, adətən başqa məqsədlərlə vəsaitləri qoruyurlar: 

 müxtəlif məhsul və xidmətlərin əldə edilməsinə sərf olunacaq xərclərin zaman üzrə 

bölgüsü. İri xərcləri nəzərdə tutan müxtəlif məhsul və xidmətlər var ki, onlar cari gəlirlərdən 

maliyyələşə bilməz (daşınmaz əmlak, avtomobil alışı, insan həyatında baş verən müxtəlif 

hadisələrlə bağlı iri xərclər və s.). Belə xərcləri etməyə mütləq əmanətlər lazımdır. Onlar daha 

likvid formada həyata keçirilir və əksər halda əmanət kimi qəbul edilmir; 

 ehtiyatlılıq motivi. Xərclərin gəlirlərdən yüksək ola biləcəyi hadisələri, məsələn, 

xəstəlik, qohumların gözlənilmədən ölümü, iş yerinin itirilməsi və s.-dən əvvəlcədən ehtiyat 

edərək, gəlirlərdən əmanət edirlər; 

 gəlirin əldə edilməsi, yəni, sərvətin saxlanılması və ya artırılması. 

Şərh etmək olar ki, hazırda təhsil müəssisələrinin iqtisadi davranış strategiyası əmək 

bazarında savadlı mütəxəssislərə olan tələbə görə yox, əsasən əhali tərəfindən olan tələbə 

uyğun formalaşır. Nəticədə, təhsil müəssisələri ilə iş təqdim edən istehlakçılar arasında 

uyğunsuzluq yaranır. 

Ali təhsilin kütləviliyi təhsilin keyfiyyətində əhəmiyyətli differensiasiyaya gətirib 

çıxarıb. Nəticədə, müəyyən bilik və vərdişlərin şəhadətnaməsi kimi peşəkar təhsil haqqında 

diploma inam azalır. 

Beləliklə, bir tərəfdən, təhsilin səviyyəsinin artımı həm ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının 

rifah səviyyəsinə, həm də, bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərə bilər. 

Digər tərəfdən, təhsilin kütləviliyi və onun keyfiyyətinin aşağı düşməsi ona gətirib çıxarır ki, 

təhsil sistemi əmək bazarına təhrif olunmuş “siqnallar” yollayır, bu da işçi qüvvəsindən 

istifadənin səmərəliliyini aşağı salır. 
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Summary 

Historically and logically the first subject of the economic life of a person, household, 

or more often a group of people living and sovmestvo a common household, among which 

predominate personalized relationships that structure their economic activities. 

The article discusses the function of household, financial position and differentiation of 

modern households. On the one hand, the increase in the level of education is a factor that can 

certainly have a positive impact on the welfare of individual households, and the economy as 

a whole. On the other hand, mass education and reduction in quality lead to the fact that the 

education system sends signals distorted labor market, which reduces the efficiency of the 

labor force. 

 

 
BİZNES STRATEGİYASINI MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 

PLANLAŞDIRILMASI 
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ADİU-nun “Menecment” kafedrasının müəllimi 
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funksional strategiya. 
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strategy, functional strategy. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar yaxın perspektivlərdə təsərrüfat 

subyektlərinin rəqabət qabiliyyətliyini yüksəltməyə imkan verən təsərrüfatçılıq siyasəti və 

strategiyasının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Belə bir şəraitdə təşkilatların və onların 

rəhbərlərinin fəaliyyəti baş verən dəyişikliklərə sadəcə reaksiya verməklə bitməməlidir. Çünki 

hazırda elmi cəhətdən əsaslandırılmış proseduraların qabaqcadan dərk edilməsi,nizamlanması 

əsasında təşkilatın məqsədinin dəyişən xarici mühitə uyğunlaşması zəruriliyi özünü daha 

qabarıq surətdə göstərməkdədir. 

Xarici mühitində baş verən dəyişikliklərin və bununla əlaqədar olan qeyri-müəyyənliyin 

artdığı bir şəraitdə təşkilatın inkişafının idarə edilməsinin müasir aləti strateji idarəetmə 

metodologiyasıdır. 

Təşkilatın strategiyası özündə strateji vəziyyətin prioritetlərini,resursları və strateji 

məqsədlərə nail olunması üzrə atılacaq addımların ardıcıllığını müəyyən edən baş hərəkət 

planını əks etdirir.Strategiyanın başlıca vəzifəsi təşkilatı hazırki vəziyyətindən rəhbərliyin 



198  

gələcəkdə görmək istədiyi vəziyyətə çatdırmasından ibarətdir.Seçilmiş obyektdən asılı olaraq 

strateji idarəetmənin aşağıdakı istiqamətlərini bir-birindən fərqləndirirlər: 

- korporativ strategiya – bütövlükdə təşkilatın strategiyası; 

- biznes strategiya - təşkilatın ayrı-ayrı strateji bölmələrinin strategiyası; 

- funksional strategiya – funksional təsərrüfatçılıq zonalarının strategiyası. 

Korporativ strategiyaya misal olaraq təşkilatın müəyyən strateji təsərrüfatçılıq 

zonasında (müəyyən bazar seqmentində) həyata keçirdiyi strategiyanı göstərmək olar.Biznes 

strategiyaya nümunə olaraq çoxsahəli elektrotexnika kompaniyasında məişət soyuducularının 

istehsalı üzrə ixtisaslaşan bölmələrin strategiyasını göstərmək olar.Nəhayət,funksional 

strategiyaya misal olaraq təşkilatda istehsalın ,heyyətin,maliyyənin idarə edilməsi 

strategiyasını və digər fəaliyyət sferalarındakı strategiyanı göstərmək olar. 

Strateji planlaşdırma–təşkilatın niyyəti və məqsədlərinin formalaşdırılması, lazımi 

resursların müəyyən edilməsi və əldə olunması üçün xüsusi strategiyaların seçilməsi və 

təşkilatın gələcəkdə effektiv işini təmin etmək məqsədilə onların bölüşdürülməsi 

prosesidir.Strateji planlaşdırma prosesi idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə kömək edən 

alətdir. Onun vəzifəsi ətraf mühitdəki dəyişikliyə adekvat reaksiya üçün kifayət qədər 

yeniliklərin və təşkilati dəyişikliklərin təminatından ibarətdir.Prinsipcə,strateji planlaşdırma 

prosesi qərarlar qəbulu prosesindən az fərqlənir.Amma burada təkcə qərar qəbul etmək 

yox,həm də alternativ fəaliyyətlərin seçilməsi ilə bağlı olan vəzifələri daima həll etmək 

lazımdır.Bu,təşkilatın niyyətinin və məqsədlərinin seçilməsinə, strategiyanın 

özünə,resursların bölgüsünə ,strateji vəzifələrin seçilməsinə aiddir.Strategiyanın 

planlaşdırılması prosesinin mahiyyəti aşağıdakı suallara cavabın axtarılmasında əks olunur: 

1. Təşkilatın indiki mövqeyi necədir,onun olduğu strateji situasiya necədir? 

2.Təşkilatın rəhbərliyi gələcəkdə onu hansı mövqedə görmək istəyir? 

3.Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatma yolunda hansı maneələr yarana bilər? 

4.Rəhbərliyin məqsədlərinə nail olması üçün nə və necə edilməlidir? 

Təşkilatın strategiyası ilə onun missiya və məqsədlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin bir neçə 

prinsipial momentlərinə diqqət yetirək. 

Strateji planlaşdırma zamanı təşkilatın missiya və məqsədlərinin seçilməsi birinci və ən 

məsuliyyətli qərardır.Missiya və məqsədlər planlaşdırmanın bütün sonrakı mərhələləri üçün 

oriyentirlər olurlar və eyni zamanda alternativ inkişafı təhlil edərkən fəaliyyət istiqamətinə 

müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. 

Məqsədlərin seçilməsi üçün formal proseduralar azdır və onlar strategiyaya nisbətən 

daha az dəyişirlər.Təcrübə təşkilatın məqsədlərinin formalaşdırılması üçün altı addımdan 

ibarət aşağıdakı alqoritmi tövsiyyə etməyə imkan verir: 

1. Məqsədlərin təşkilatın uğurlu inkişafının zəruri şərti kimi təqdim olunması və 
formalaşdırılmasının vacibliyinin dərk edilməsi. 

2. Məqsədlərin ifadə edilməsi(formalaşdırılması) 
Təşkilatın ali məqsədinin formalaşdırılması üçün təşkilat rəhbərliyində görmə 

qabiliyyətinin olması əsasdır,yəni təsəvvür olmalıdır ki,təşkilat indi nə durumdadır,o 

gələcəkdə necə olmalıdır,nəyə səy gösyərmək lazımdır,o(təşkilat) cəmiyyətə hansı faydanı 

verməlidir. 

3. Məqsədlərin məntiqi qurulması. 

Bu addımda təşkilatın bütün məqsədləri məntiqi olaraq müəyyən bir sistemə 

bağlanır.Burada əsas vəzifə həll edilir- məqsədlərin qarşılıqlı dəstəklənməsini təmin etmək,bu 

da öz növbəsində onların əldə edilə bilmə imkanına xidmət edir.Məsələn,mənfəətə görə 

sərmayə edilmiş kapitalın səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədlidir və o digər məqsədlərlə 

dəstəklənə bilər:məhsulun yeni növünün işlənib hazırlanması və istehsalı idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi. 
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4. Əməkdaşların məqsədlərin formalaşdırılmasına(ifadə olunmasına) cəlb 

edilməsi.Təşkilatın əməkdaşlarının işlənib hazırlanmasında aktiv iştirak etdikləri məqsəd 

onları birləşdirir və bu məqsədə nail olmaq uğrunda sonrakı fəaliyyətlərdə güclü motiv kimi 

çıxış edir.Əgər hər bir məqsəd onun reallaşdırılmasına istiqamətlənən konkret tədbirlər 

toplusu planı ilə(onların icrası müddəti və hər bir əməkdaşın şəxsi məsuliyyəti göstərilməklə) 

müşayiət edilirsə,onda bu işin uğuru daha aydın nəzərə çarpacaqdır. 

Strateji idarəetmədə “gələcəyin ssenariləri” metodundan istifadə edilməsi:- Ssenari – 

müəyyən ehtimalla proqnozlaşdırılaraq son vəziyyətə aparan uyğunlaşdırılmış,məntiqi şəkildə 

əlaqələndirilmiş hadisələr və addımlar ardıcıllığından ibarət olan gələcəyin obrazının 

təsviridir.Bir qayda olaraq ssenarilər detallaşdırılmış şəkildə olsa da ,ayrı-ayrı kəmiyyət 

qiymətlərini özündə saxlayan kəmiyyət təsvirini əks etdirir.Bununla da onlar özündə əsasən 

kəmiyyət göstəricilərini əks etdirən adi proqnozlardan fərqlənirlər.Ssenarilər metodunun 

məqsədi məhz gələcəyin çoxlu təsvirlərinin və inkişaf variantlarının nümayişindən 

ibarətdir.Aşağıdakı cədvəldə ssenarilərin formalaşdırılması alqoritmi və bu sahədəki ümumi 

təcrübə əks olunmuşdur: 

Ssenarilərin işlənib hazırlanmasına bir neçə yanaşmalar mövcuddur, amma onların 

hamısı üç ümumi mövqeni nəzərdə tutur: 

1. Gələcəyin ssenarilərinin işlənib hazırlanmasının çıxış nöqtəsi həmin təşkilatın əsl 

strateji vəziyyətinin dəqiq qiymətləndirilməsi olmalıdır.Belə qiymətləndirmə təsir göstərən 

amillərin dinamikasının başa düşülməsinə aparır – bütün müddət ərzində hansı amillərin 

əhəmiyyəti aşağı düşür və hansılar artır. 

2. Qeyri-müəyyən inkişaf tendensiyaları olan təsir amilləri üçün xüsusi proqnozlar 

yerinə yetirilməli və ekspertlərin rasional təklifləri edilməlidir. 

3. Özündə müəyyən məntiqi şəkli (təsviri) əks etdirən çoxlu alternativ “gələcəyin 

ssenariləri” işlənib hazırlanmalıdır.Bu zaman bir vacib şərtə əməl olunmalıdır, yəni alternativ 

ssenari ziddiyyətli olmamalıdır. 

“Gələcəyin ssenariləri” metodu təşkilatın missiya və məqsədlərinin seçilməsində, 

inkişaf strategiyasının müəyyən olunmasında, 10-20 il üçün proqnozlaşdırma və yeni 

imkanlar axtarılmasında çox faydalıdır.Aydındır ki, son zamanlara qədər “gələcəyin 

ssenariləri” metodologiyasından yalnız iri təşkilatlar istifadə etmişlər.Hal-hazırda ssenarilərə 

daha çox diqqət ayrılır, onlardan orta şirkətlərin fəaliyyətinin planlaşdırılmasında da istifadə 

etməyə başlayırlar. 

Strategiyanın seçilməsi – strateji idarəetmədə ən mühüm şərtdir.Seçim prosesi 

hazırlanmadan, hazırlanmış məhsula son şəkil vermədən və təhlildən ibarətdir.Bu mərhələlər 

vahid təhlil prosesinin müxtəlif səviyyələrini özlərində ifadə etdiyi üçün təcrübədə onları bir- 

birindən ayırmaq çətindir.Birinci mərhələdə qoyulan məqsədə çatmağa imkan verən strategiya 

yaradılır.Burada mümkün qədər çox alternativ strategiyaların işlənib hazırlanması 

vacibdir.Həm də bu işə nəinki səriştəli rəhbərlər, həm də orta həlqə menecerlərini də cəlb 

etmək lazımdır.Bu seçimi genişləndirir və ən səmərəli variantı buraxmamağa imkan 

verir.İkinci mərhələdə strategiya təşkilatın çoxcəhətli inkişafına adekvat olan məqsədin 

səviyyəsinədək işlənib hazırlanır və ümumi strategiya formalaşır. 

Üçüncü mərhələdə - firmanın seçilmiş ümumi strategiyası çərçivəsində alternativlər 

təhlil edilir və onun başlıca məqsədinə çatması üçün yararlılıq dərəcəsini 

qiymətləndirirlər.Ümumi strategiya təşkilatın ayrı-ayrı funksional zonalarında işlənib 

hazırlanmış xüsusi strategiyalardan ibarət olur. 

Strategiyanın seçilməsinə çoxlu və müxtəlif amillər təsir göstərir.Bunların ən vacibləri 

aşağıdakılardır: 

1. Təşkilatın biznesinin və onun xüsusi qolunun müəyyən edilməsi.Birinci növbədə 

burada diqqət təşkilat tərəfdən eyni bazarda yerləşdirilmiş istehsalın və əvəzedici məhsulların 

rəqabətlilik səviyyəsinə yetirilir. 
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2. Xarici mühitin vəziyyəti.O, stabildirmi və ya dəyişkəndirmi? Bu dəyişiklik nə qədər 

qabaqcadan bilinə bilər? 

3. Təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədin xarakteri; təşkilatın sahibləri və ya yüksək 

menecerlərin qərar qəbul edilməsinə rəhbərlik etdiyi dəyərlər. 

4. Riskin səviyyəsi. Risk təşkilatın həyat fəaliyyətində real amildir.Çox yüksək dərəcəli 

risk təşkilatın iflasına gətirib çıxara bilər.Ona görə də həmişə rəhbərliyi belə bir sual 

düşündürür: təşkilat üçün hansı səviyyədə risk kifayətdir? 

5. Təşkilatın daxili quruluşu, onun güclü və zəif tərəfləri. Təşkilatın güclü funksional 

zonaları yaranmış yeni imkanlardan uğurla istifadə etməyə imkan verirlər.Zəif tərəflər isə 

potensial təhlükədən qaçmaq üçün və digər təşkilatlarla uğurlu rəqabət aparmaq üçün 

rəhbərlik tərəfindən strategiyanın seçilməsində, onun reallaşdırılmasında daimi diqqət tələb 

edir. 

6. Keçmiş strategiyanın reallaşdırılması təcrübəsi.Bu amil “insan amili” ilə, onun 

psixologiyası ilə bağlıdır.O müsbət və mənfi xarakterli ola bilər.Tez-tez rəhbərlər dərk 

edilmiş şəkildə və ya intuitiv olaraq təşkilatın keçmişdə seçmiş olduğu strategiyanın 

realizasiyası təcrübəsinin təsiri altında olurlar.Təcrübə bir tərəfdən keçmişdəki səhvlərin 

təkrarlanmasından qaçmağa imkan verir, digər tərəfdən isə seçimi məhdudlaşdırır. 

7. Vaxt amili.Bu amil idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində mühüm rol oynayır.O 

təşkilatın uğuruna və ya uğursuzluğuna səbəb ola bilər.Hətta vaxtında bazara çıxarılmasa ən 

yaxşı strategiya, yeni texnologiya və ya yeni məhsul uğur gətirə bilməz.Bu isə öz növbəsində 

təşkilatın böyük itkisinə və hətta müflisləşməsinə gətirib çıxara bilər. 

Strateji məqsədlərin müəyyənləşməsi:- Məqsədin müəyyənləşməsi məsələsi rəhbərin 

fikirləşdiyi bir sıra əhəmiyyətli düşüncələri konkret məqsəd kimi qarşıya qoymaqdır.Bu 

məqsədlər son nəticədə təşkilatın inkişafına və tərəqqisinə gətirib çıxarır.Məqsədlər elə 

qoyulmalıdır ki, onun həyata keçirilməsi ixtisaslaşmış bir şəkildə gərgin və məhsuldar əməyin 

bəhrəsi kimi səmərə versin.Deməli, hər bir halda qoyulmuş məqsəd elə bir şəkildə 

müəyyənləşməlidir ki, o həm gərgin olaraq bütün imkanları səfərbər etmiş olsun, həm də 

xəyal olmayaraq yerinə yetirilməsi mümkün olsun.İdarəetmə fəaliyyətini səmərəli təşkil 

etmək niyyəti ilə qarşıya qısamüddətli və uzunmüddətli məqsədlər qoyulur.Qısamüddətli 

məqsədlərdə rəhbərlik daha yaxın müddət ərzində görüləcək iş və vəzifələri qoyur, təşkilatın 

fəaliyyəti ilə bağlı təkmilləşmələr aparır.Uzun müddətli məqsədlərdə isə rəhbərlik mövcud 

fəaliyyətdə və idarəetmədə elə işlərin aparılmasını məqsədə gətirir ki, bunun nəticəsində 

təşkilat uzun müddət fəaliyyətdə olsun, rəqabətdə uduzmasın, maliyyə vəziyyətini 

yüksəltsin.Bu məqsədlərin müqayisə edilməsində həmişə uzun müddətli məqsədlərə üstünlük 

verilir.Çünki, rəhbərlik müəssisənin bu gününü yox, daha çox gələcəyini düşünməlidir. 
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İQTİSADİ ARTIMIN KEYFİYYƏTİ MİLLİ 

İNKŞAF AMİLİ KİMİ 

Xankişiyeva Cəmalə Xankişi qızı 

ADİU-nun “İqtisadi nəzəriyyə ” kafedrasının dosenti 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, iqtisadi artım, rəqabət qabiliyyətlilik, inkişaf amilləri, 

idarəetmə, iqtisadi açıqlıq,stabillik,iqtisadi sistem 

Keywords: national economy, economic growth, competitiveness, development 

factors, governance, economic openness, stability, economic system. 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri 

Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, 

inklüzivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir. Qlobal çağırışlara cavab 

verərək investisiyaların cəlbi, azad rəqabət mühiti, bazarlara çıxış və insan kapitalının inkişafı 

nəticəsində Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında mövqeyi güclənəcək və yüksək gəlirli 

ölkələr qrupuna daxil olacaqdır. [1,6] 

Postsənaye iqtisadi sistemə keçid və təsərrüfat həyatının qloballaşması prosesində 

iqtisadi artım fenomeni əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. Getdikcə iqtisadi artımın 

kəmiyyət göstəriciləri deyil, keyfiyyət amilləri həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Məhz onlar 

qloballaşan dünyada milli inkişafı və milli rəqabət qabiliyyətini təmin edən əsas səbəbinə 

çevrilir. Azərbaycanda 2000-ci ildən başlayaraq ÜDM artımı müşahidə edilir. Artımın 

keyfiyyəti haqqında məsələnin elmi müzakirəyə qoyulması çoxaspektlidir: ona artımın, onun 

onun dəyişiklik tendensiyalarının və strukturunun məzmununun, mənbələrinin və amillərinin 

zəruriliyi daxildir. Hazırda iqtisadi artımın keyfiyyətinin və iqtisadi artımın dövlət siyasətinin 

dəqiq anlayışı hələ formalaşmamışdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı əvvəlki kimi uzun müddətli 

inkişaf strategiyası seçimi qarşısında durur, buna görə də iqtisadi artımın keyfiyyətinin milli 

inkişaf amili kimi tədqiq edilməsi çox aktualdır. 

Artım amillərinə genişlənmiş təkrar istehsalın imkanlarını və hüdudlarını müəyyən edən 

başlıca iqtisadi amillər kimi istehsal amilləri (əmək, kapital, təbii resurslar, ETT) daxildir. 

Makroiqtisadi aspektdə istehsal amilləri təklif amilləri kimi qarşımızda durur. Onlarla yanaşı 

artım amillərinə artımın müxtəlif parametrlərinə, şərtlərinə və səciyyələrinə, onun potensial və 

faktiki tərəflərinə təsir göstərən bir sıra digər iqtisadi və qeyri – iqtisadi amillər daxildir. 

Artım amillərinin ətraflı təsnifatı iki əsas səciyyə üzrə aparıla bilər: 1) məzmun əlamətinə 

görə və 2) təsir formasına görə. 

1. Artım amilləri məzmun əlamətinə görə aşağıdakı şəkildə təsnifatlaşdırılır: 

- Yaranma sahəsinə görə: iqtisadi (istehsal amilləri, ümumi tələb amilləri, xarici 
iqtisadi amillər), siyasi, sosial, mədəni və s. 

- Artımın müxtəlif tiplərinə mənsubiyyəti üzrə: ekstensiv (məşğulların sayının, əsas 

kapitalın və maddi resursların, emal edilən torpaq sahələrinin və s. arması) və intensiv 

(istehsalın effektivliyinin artması, işçilərin ixtisasının artması, əməyin intensivliyinin artması, 

resursqoruyucu texnologiyaların tətbiqi və s.); 

- Milli iqtisadiyyata münasibətə görə: daxili (daxili tələbatın, investisiyaların artması, 

milli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin artması və s.) və xarici (əlverişli xarici iqtisadi 

konyunktura, devalvasoya effekti və s.); 

- Makroiqtisadi parametrlərə görə: ümumi tələb və təklif, əmanətlər və investisiyalar 

amilləri və s. 

1. Təsir formasına görə iqtisadi artım amilləri aşağıdakı meyarlara əsasən 

təsnifatlaşdırılır: 

- Təsir dövrünə görə: qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli amillər; 

- Təsir üsuluna görə: birbaşa və dolayı amillər; 

- Təsir gücünə görə: güclü təsir edən və zəif təsir edən amillər; 
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- Təsir obyektlərinin sayına görə: inteqral (iqtisadi artımın bir neçə parametrlərinə 

təsir edir) və selektiv (bir parametrə) amillər; 

- Təsirin daimilik dərəcəsinə görə: daimi və dəyişən amillər; 

- Təsirin nəticələrinə görə: pozitiv və neqativ amillər. 
İqtisadi artımın müxtəlif amilləri öz aralarında mürəkkəb qarşılıqlı təsirə daxil olur, 

onlar bir – birlərini həm qarşılıqlı gücləndirə bilər, həm də qarşılıqlı neytrallaşdıra bilər. 

İqtisadi artım ölkənin iqtisadi potensialının keyfiyyətinin artırılması və yüksəldilməsi 

əsasında real ÜDM faktiki artımında ifadə edilir. Bu zaman hər faktiki artımı iqtisadi artımla 

eyniləşdirmək olmaz: belə ki, faktiki artımın artıq mövcud istehsal gücü və mövcud işçi 

qüvvəsi bazasında baş verdiyi təqdirdə belə artım, ciddi desək, iqtisadi artım kimi təyin edilə 

bilməz. Hətta əgər iqtisadiyyatda faktiki artım müşahidə edilirsə, lakin paralel olaraq əsas 

fondların deqradasiyası, avadanlığın fiziki və mənəvi köhnəlməsi, iqtisadi cəhətdən fəal 

əhalinin sayının azalması və işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin aşağı düşməsi (sağlamlığının, 

təhsilinin, ixtisasının) baş verirsə, o zaman belə faktiki artım iqtisadi artım deyil, çünki uzun 

müddətli perspektivdə ölkənin iqtisadi potensialı azalır. 

İqtisadi artımın keyfiyyəti və keyfiyyətli artım bizim tədqiqatımızda sinonim deyil. 

İqtisadi artımın keyfiyyəti cəmiyyətin həyatının müxtəlif iqtisadi və sosial sahələrində təzahür 

edir və aşağıdakı səciyyələrlə verilə bilər: 

1. İstehsal amillərinin keyfiyyətinin artması texniki (təbii məhsuldarlıq göstəriciləri ilə) 

və texniki – iqtisadi (əməyin məhsuldarlığı, fondverimi, ilkin resursların məhsuldarlığı) 

effektivlik göstəriciləri ilə ölçülür. 

2. İqtisadiyyatda istehsal edilən malların və xidmətlərin keyfiyyətinin artması 

məhsulunn texniki səciyyələri və istehlak xassələri ilə, onun dünya bazarında rəqabət 

qabiliyyəti ilə ölçülür. 

3. Milli iqtisadiyyatın sahə strukturunun mütərəqqi dəyişiklikləri milli iqtisadi 

strukturun ölkənin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ETT xarakterinə uyğunluğudur. Yüksək 

texnoloji sahələrin iqtisadiyyatın strukturunda payı, onların son məhsula töhfəsi ilə ölçülür. 

4. Artımın sosial məhsuldarlığı əhalinin həyatının səviyyəsinin və keyfiyyətinin artımı, 

iqtisadi artımın nəticələrinin daha ədalətli bölüşdürülməsi (gəlirin səviyyəsi üzrə həddən artıq 

polyarlaşmanın olmaması) və ətraf mühitin vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır (və ya ən azı 

pisləşməməsi). Sosial – iqtisadi (ÜDM əhalinin hər nəfərinə düşən dinamikası) və sosial 

effektivlik (şəxsi istehlak payının, ÜDM-da şəxsi malik olduğu gəlirin dəyişməsi) 

göstəriciləri, gəlirlərin bölüşdürülməsinin bərabərlik dərəcəsi ilə (desil əmsalı - əhalinin ən 

yüksək təminatlı 10%-nin gəlirləri ilə ən az təminatlı 10% -nin gəlirləri arasındakı nisbət, Cini 

indeksi), ətraf mühitin keyfiyyət səciyyələri, ərzaq təhlükəsizliyinin, ekoloji istehsal 

səciyyələri və s. ilə ölçülür. 

İqtisadi artımın sadalanan dörd keyfiyyət komponentlərindən heç biri bir – birindən 

təcrid edilmiş şəkildə nəzərdən keçirilə bilməz. Məsələn, ölkə yüksək keyfiyyətli, lakin 

yüksək texnoloji sahələrin məhsuluna məxsus olmayan mallar istehsal edə bilər; ölkənin 

məhsuluna dünya bazarında tələbat ola bilər və hətta yüksək texnologiya ola bilər, lakin 

əhalinin həyat keyfiyyəti, artımın sosial nəticələri həddən artıq aşağı ola bilər və s. İqtisadi 

artımın inteqral göstəricisi texniki – iqtisadi, sosial – iqtisadi və sosial effektivlik, struktur 

irəliləyişlərin və ixracda yüksək texnoloji məhsul payının göstəricilərinin vektoru kimi 

qurulmuşdur, iqtisadi artımın keyfiyyətinin dəyişməsi isə vektorun müvafiq koordinatlarının 

normativ kəmiyyətlərdən yayınması kimi qiymətləndirilə bilər, bu kəmiyyətlər kimi inkişaf 

etmiş ölkələrin göstəriciləri və ya bu ölkənin bazis dövründə göstəriciləri istifadə edilə bilər. 

Mİİ amillər sisteminə daxildir: keyfiyyətli iqtisadi artım, universal qaydaları milli 

institutlarla harmonik şəkildə birləşdirən institusional mühit, dövlətin adekvat siyasəti, qeyri – 

iqtisadi amillər (təbii – iqlim şərtləri, sosial – mədəni mühit və s.). 
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Mİİ başlıca birbaşa amili keyfiyyətli iqtisadi artımdır, o Mİİ-a ikili təsir edir: birincisi, 

istehsal amillərinin keyfiyyətinin artması və ÜDM artım strukturunda yüksək texnoloji 

məhsulun payının artması vasitəsilə texniki – iqtisadi inkişaf prosesini stimullaşdırır; ikincisi, 

keyfiyyətin və həyat səviyyəsinin artması vasitəsilə insanın yaradıcı potensialının açılmasına 

kömək edir. 

Azərbaycanda 2000-ci ildən başlayaraq müsbət faktiki artım müşahidə edilir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat sovet iqtisadi – texnoloji strukturunun bir sıra 

xüsusiyyətlərini mənimsımişdir, onlar 90-cı illərin transformasiya böhranı dövründə 

güclənmişdir və hazırki artım proseslərində də özünü göstərməyi davam edir. Varisliyə riayət 

etmək üçün tədqiqat işində XX əsrin son otuz ilində və XXI əsrin başlanğıcında ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafı təhlil edilmişdir. Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının artımının aşağı 

keyfiyyəti haqqında nəticə təsdiq edilmişdir, bu aşağı keyfiyyət xarakterizə edilir: reqressiv 

struktur irəliləyişləri ilə (xüsusən, Azərbaycan ixracının ümumi həcmində enerji – xammal 

sahələrinin payının 1990-cı ildə 6 %-dən 2017-cü ildə 80 % qədər artması və yüksək xüsusi 

əlavə dəyərli malların ixracının payının müvafiq olaraq 21,6 %-dən 8,9 % qədər azalması 

[2].), artım amilləri arasında enerji – xammal ehtiyatlarına xarici tələbatın üstünlük təşkil 

etməsi (ÜDM artmasının 80 % təmin edir [9].) ilə, mənfi potensial artımla. 

Azərbaycan iqtisdiyyatının yüksək texnoloji sektorun dinamikasında ziddiyyətli 

tendednsiyalar müşahidə edilir, bu sektora aşağıdakı sahələri aid etmək olar: kosmik 

sənayesi, radioelektron kompleks, kimya sənayesinin ayrı – ayrı sahələri, informasiya – 

kommunikasiya kompleksi, maşınqayırma sənayesi,dəzgahqayırma, əlvan metallurgiya 

sahələri. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 2018-ci ildə ölkə rezidentləri tərəfindən istehsal edilmiş 

ümumi daxili məhsul əvvəlki illə müqayisədə 1,4 faiz artaraq 79797,3 milyon manata 

çatmışdır. 

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 8126,2 manat, yaxud 4780,1 ABŞ dolları təşkil 
etmişdir. 

Yola saldığımız ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda istehsal olunmuş əlavə dəyər 

1,8 faiz, neft sektorunda isə 0,6 faiz artmışdır. 

Cədvəl 1 

Azərbaycan Respublikasında 2000 - 2018 -ci illərdə ÜDM-in həcmi 

(milyon manatla) 

 

İllər 

Cəmi ÜDM-nin 

həcmi (milyon 
manatla) 

 

İllər 
Cəmi ÜDM-nin 

həcmi (milyon manatla) 

2000 4718,1 2010 42465 

2001 5315,6 2011 52082 

2002 6062,5 2012 54743,7 

2003 7146,5 2013 58182 

2004 8530,2 2014 58977,8 

2005 12522,5 2015 54400 

2006 18746,2 2016 59987,7 

2007 28360,5 2017 70135,1 

2008 40137,2 2018 79797,3 

2009 35601,5   

Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. [ 9] 

Cədvəldən göründüyü kimi son 18 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı artan templə inkişaf 

etmişdir.Yalnız 2009 və 2015 ci illərdə cüzi azalma olmuşdur ki, bu da o dövrlərdə dünyada 

baş verən maliyyə böhranları ilə ( devalvasiya, dünya bazarında neftin qiyməti və s.) əlaqədar 

olmuşdur. 
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Aşağıdakı qrafikdə (şəkil 1) bu dəyişilik daha aydın görsənir. 

Şəkil 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bütünlükdə, Azərbaycanda bir sıra yüksək texnologiya sahələrində innovasiya 

potensialı saxlanılır (kosmik sənayesi, kimya sənayesinin ayrı – ayrı sahələri), İT xidmətlərin 

postsənaye sektoru sürətlə inkişaf edir, bu da müvafiq dövlət siyasətinin aparılması zamanı 

artımın keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa və milli iqtisadi inkişafı stimullaşdırmağa 

qadirdir. 

İqtisadi artım siyasətinin dolayı mexanizmləri büdcə - vergi və kredit – pul siyasəti 

tədbirlərinin köməyi ilə həyata keçirilən tədbirlər, həmçinin institusional dəyişikliklərin 

aparılması vasitəsilə əlverişli institusional mühitin yaradılmasıdır. 

Bütün inkişaf etmiş ölkələr bu və ya digər dərəcədə iqtisadi artım siyasəti aparırlar və 

ETT “açılmış” istiqamətlərinin inkişafını stimullaşdıraraq milli rəqabət qabiliyyətini 

artırmağa və milli iqtisadiyyata texnoloji renta almağı təmin etməyə çalışırlar. Hazırda diqqət 

daha çox mümkün makroiqtisadi risklərdən sığortaya yönəlmiş makroiqtisadi stabilləşmə 

siyasətinə cəmlənir. Azərbaycanın ÜDM 10 il ərzində ikiqat artırılmasına dair qoyulan vəzifə 

diqqəti kəmiyyət aspektinə yönəldir, iqtisadiyyatın struktur yeindən qurulması və bütünlükdə 

artımın keyfiyyətinin artırılması vəzifələri ilə uyğunlaşır. Milli iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasına və istehsalın yüksək texnologiya sektorlarında inkişafına yönəlmiş bir sıra 

tədbirlər qeyri – ardıcıllığı, həyata keçirilmə mexanizmində ziddiyyətlərlə, maliyyə 

resurslarının kifayət qədər təmin edilməməsi ilə fərqlənir. 
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QUALITY OF ECONOMIC GROWTH AS A FACTOR OF 

NATIONAL DEVELOPMENT 

Xankishiyeva Camala 

Summary 

Strategic roadmaps for the national economy and key sectors of the economy will 

ensure competitiveness, inclusion and further enhancement of the social welfare of the 

economy based on sustainable economic development in Azerbaijan. In response to global 

challenges, Azerbaijan's position in the world economy will strengthen and it will be included 

in the group of high-income countries as a result of attracting investments, a free competitive 

environment, access to markets and the development of human capital. 

In the process of transition to a post-industrial economic system and globalization of 

economic life, the phenomenon of economic growth is undergoing significant changes. 

Increasingly, it is the qualitative factors rather than the quantitative indicators of economic 

growth that are decisive. They are the main reason for national development and national 

competitiveness in a globalizing world. 

 

 
GLOBAL PROBLEMS OF WORLD ECONOMY 

Karimova Aynur Mushfig, Khudaverdiyeva Elnura Misir 

Ganja State University 

Key words: globalization, economic mechanism, world economy, problems of the 

modern world economy, global development. 

Açar sözlər: qloballaşma, iqtisadi mexanizm, dünya iqtisadiyyatı, müasir dünya 
iqtisadiyyatının problemləri, qlobal inkişaf. 

Abstract: The world economy is a global economic mechanism formed by various 

national economies, interconnected by a system of international economic relations. The 

globalization of the world economy is an objective and logical process of internationalization 

of world economic activity. However, it must be borne in mind that at present this process is 

predominantly subjective, managed in its own interests by developed countries, often to the 

detriment of most other states. Global development is driven by the possibility of obtaining 

global rent, the reason for which is the monopoly power on resources and the formation of 

world institutions. the global market is not able to solve all the problems of the modern world 

economy due to the presence of "globalization failures." 

The world economic system is a set of national economies linked by the international 

division of labor. It is multi-level, it is built on the relations developing between countries in 

the field of trade, capital distribution, labor migration, and so on. The characteristic features 

of the world economy are: 

- Integrity. All interaction between elements and subsystems is stable. Only a world- 

class financial market can operate in isolation according to its own laws and regulations. 

- Hierarchy, determined by the difference in economic development of individual 

countries. There are developed, developing and underdeveloped countries. The former occupy 

leading positions in all economic indicators, and also have the ability to influence world 

economic processes. The latter are the locomotive of the global growth of economic 

indicators. Underdeveloped countries are characterized by a low level of industry, mainly 

based on the agricultural sector. 
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- The ability to self-regulate. It arose because most countries adhere to a market model 

of relations. The signs and properties of the market are transferred to the aggregate world 

economic system. It turns out that the self-regulation mechanism operates through a gradual 

balancing of global supply and demand. 

Multinational companies can affect not only the economic well-being of the country of 

origin, but also the economies of the countries where their branches are located. They 

determine the level of employment, affect the quality of life of the population, and can 

influence political events within states [1]. 

The world economy is gradually becoming a single whole. Free trade zones, customs 

and currency unions are being formed. Scientific and technological progress, the penetration 

of the Internet and telecommunications into almost all spheres of human life are gradually 

blurring the borders between countries. The processes of globalization and 

internationalization of national economic systems are becoming irreversible. They, like any 

phenomena, have a positive and negative impact on the world community. 

Global problems are understood as the difficulties arising in the development of modern 

civilization. They are of a planetary nature and affect almost all countries and every person 

[2]. 

These problems require coordinated work by countries to overcome them. They are 

dynamic in nature and natural causes. The reasons for the emergence of global problems 

include: 

A high concentration of production leads to depletion of resources and an increase in 

demand for them. The volume of economic activity has increased almost 20 times over the 

past hundred years. 

The scale of production affects the environment, social upheavals, economic crises, and 
the danger of a military conflict. 

Scientific and technological progress contributes to an increase in the comfort of a 

person's life, while gradually displacing him from the planet. 

The desire to accumulate wealth shifts the moral and ethical norms of society. 
Globalization is an integral and inevitable stage in the development of mankind. As a 

global process, it affects the life of each individual. Globalization brings not only positive 

changes, but also negative ones. Among the most tangible problems caused by globalization 

are: [3]. 

- Environmental changes (decrease in biological resources, air pollution, rising water 

levels in the world's oceans, etc.). 

- Difficulties of a socio-economic nature (lack of energy resources, uneven development 

of countries, an increase in the poor population, an increase in the number of people, 

epidemics, a nuclear threat, an increase in unemployment, etc.). 

- Problems of the cultural and moral sphere (distrust of social institutions, crime, lack of 

literacy, denial of family values, etc.). 

In order to solve these problems, coordinated interaction of countries at the world level 

is necessary. The blurred boundaries, the ability to cross half the planet in one day, make the 

above problems universal. Their overcoming and complete elimination is possible only with 

joint adoption of measures and their implementation in human everyday life. 

Ensuring environmental safety is becoming one of the leading tasks of the world 

community. It requires the creation of international organizations, the implementation of joint 

activities, the development of scientific and technological progress in the field of the 

introduction of new energy sources. 

The benefits of globalization are not evenly distributed. The degree of positive impact 

of globalization processes on the economy of individual countries depends on the place they 
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occupy in the global economy. In fact, the bulk of the benefits come from rich countries or 

individuals. 

The unfair distribution of benefits from globalization poses a threat of conflict at the 

regional, national and international levels. It is not income convergence or equalization that 

occurs, but their polarization. In the process, its rapidly developing countries are included in 

the circle of rich states, and poor countries are increasingly lagging behind them [1]. 

Globalization leads to a deepening of heterogeneity, to the emergence of a new model 

of the world - the world of 20:80, one fifth of society. 80% of all resources are controlled by 

the so-called "golden billion", which covers only a fifth of the world's population. Prosperous 

20% of countries control 84.7% of world GNP, their citizens account for 84.2% of world 

trade and 85.5% of savings in internal accounts [2]. 

The heterogeneity of the world is also manifested in the following data: only 358 

billionaires own the same wealth as 2.5 billion people combined, almost half the world's 

population. 

The problems that could potentially cause negative consequences from globalization 

processes in all countries include: 

• uneven distribution of benefits from globalization in the context of individual sectors 

of the national economy; 

• possible de-industrialization of national economies; 
• the possibility of transfer of control over the economy of individual countries from 

sovereign governments to other hands, including to more powerful states, transnational 

corporations or international organizations; 

• possible destabilization of the financial sector, potential regional or global instability 

due to the interdependence of national economies at the global level. Local economic 

fluctuations or crises in one country can have regional or even global consequences [1]. 

The most painful consequences of globalization can be felt by less developed countries 

belonging to the so-called world periphery. The bulk of them, participating in 

internationalization as suppliers of raw materials and manufacturers of labor-intensive 

products, are fully dependent on advanced powers and have incomes, firstly, less secondly, 

unstable, depending on world market conditions. 

What, in the final analysis, does globalization bring to countries - a threat or new 

opportunities? It is almost impossible to unequivocally answer this question, because the 

balance of positive and negative consequences is constantly changing. However, “the reality 

is that globalization is an objective and completely inevitable phenomenon of our time, which 

can be slowed down by means of economic policy (which happens in a number of cases), but 

cannot be stopped or“ canceled ”, for this is an imperative requirement of modern society and 

scientific and technical progress ”. 
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DÜNYA İQTİSADİYYATININ QLOBAL PROBLEMLƏRİ 

Kərimova Aynur Müşfiq qızı, Xudaverdiyeva Elnurə Misir qızı 

Xülasə 

Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 
müxtəlif milli iqtisadiyyatların yaratdığı qlobal iqtisadi mexanizmdir. Dünya iqtisadiyyatının 
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qloballaşması dünya iqtisadi proseslərin beynəlmiləlləşməsinin mütəmadi və obyektiv 

prosesidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda bu proses əsasən subyektivdir, çünki 

inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən öz mənafelərinə görə idarə olunur, əksər hallarda bir çox 

dövlətlərin ziyanına olur. Qlobal inkişaf qlobal icarə haqqının əldə edilməsinin mümkünlüyü 

ilə əlaqədardır. Bunun səbəbi isə mənbələrə inhisar hakimiyyəti və dünya təsisatlarının 

formalaşmasıdır. Qlobal bazar "qloballaşma uğursuzluqlarının" olması səbəbindən müasir 

dünya iqtisadiyyatının bütün problemlərini həll etmək iqtidarında deyil. 

 

 
 

AUDİT SÜBUTUNUN ƏLDƏ EDİLMƏSİNDƏ MÜDDƏALARDAN İSTİFADƏ 

Qazıyeva G.F., Quliyeva V.N., Allahverdiyeva Z.C. 

Cəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: Maliyyə hesabatları, müddəalar, audit sübutu, əhəmiyyətli təhrif, analitik 
prosedurlar 

Maliyyə hesabatlarının hər bir elementi müəyyən dövrdə müəssisənin maliyyə 

vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklərlə bağlı 

informasiyalar təqdim edir. Bu informasiyaların hər bir parçası müvafiq müddəanı özündə əks 

etdirir. Şirkətin rəhbərliyi maliyyə hesabatlarındakı hər hansı bir rəqəm vasitəsilə bəzi 

məlumatları maliyyə hesabatları istifadəçilərinin və maraqlı tərəflərin nəzərinə çatdırır. 

İnformasiyanın bu cür ötürülməsi müddəadır. Maliyyə hesabatları rəhbərliyin müddəalarının 

icmalıdır. Maliyyə hesabatlarının müvafiq maliyyə hesabatverməsi çərçivəsinə uyğun 

olduğunun ifadə edilməsi zamanı rəhbərlik maliyyə hesabatlarının və əlaqədar açıqlamaların 

müxtəlif elementlərinin dərk edilməsi, ölçülməsi, təqdim edilməsi və açıqlanması ilə əlaqədar 

gizli və ya aşkar müddəalar hazırlayır. 

Müddəalar – rəhbərliyin aşkar və ya digər formada elə müddəalarıdır ki, meydana çıxa 

biləcək potensial təhriflərin müxtəlif növlərini nəzərdən keçirmək üçün auditor tərəfindən 

istifadə edilir və maliyyə hesabatlarında əks etdirilir. Baş verə biləcək potensial təhriflərin 

müxtəlif növlərini nəzərdən keçirmək üçün auditorun istifadə etdiyi müddəalar üç 

kateqoriyaya bölünür və aşağıda göstərilmiş formalarda ola bilər: 

I. Audit olunan dövr üçün sövdələşmə və hadisələrin kateqoriyalarına dair müddəalar: 
 Baş vermə - sənədləşdirilmiş sövdələşmə və hadisələrin baş vermiş olması və iqtisadi 

subyektlə əlaqədar olması. 

 Tamlıq- sənədləşdirilməsi tələb edilən hadisələrin sənədləşdirilmiş olması. 
 Dəqiqlik – sənədləşdirilmiş sövdələşmə və hadisələrlə əlaqədar məbləğlərin və digər 

məlumatların lazımi şəkildə sənədləşdirilmiş olması. 

 Sona çatdırma – sövdələşmə və hadisələrin düzgün mühasibat müddətində 

sənədləşdirilmiş olması. 

 Təsnifatlaşdırma – sövdələşmə və hadisələrin düzgün hesablarda sənədləşdirilmiş 

olması. 

II. Müddətin sonunda hesab balanslarına dair müddəalar: 

 Mövcudluq – aktiv, passiv və səhm maraqlarının mövcud olması. 

 Hüquqlar və vəzifələr – iqtisadi subyektin malik olduğu və ya nəzarət etdiyi aktivlərə 

hüquqların və passivlərin iqtisadi subyektin öhdəlikləri olması. 

 Tamlıq - sənədləşdirilməsi tələb edilən bütün aktiv, passiv və səhm maraqlarının 

sənədləşdirilmiş olması. 

 Qiymətləndirmə və vəsait ayırma - aktivlərin, passivlərin və səhm maraqlarının 

maliyyə hesabatlarına münasib məbləğlərdə daxil edilməsi və nəticədə qiymətləndirmə və 

vəsait ayrılması ilə bağlı yaranan tənzimləmənin münasib şəkildə sənədləşdirilməsi. 
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III. Təqdimetmə və açıqlamaya dair müddəalar: 

 Baş vermə, hüquqlar və öhdəliklər – açıqlanan hadisələr, sövdələşmələr və digər 
məsələlərin baş vermiş olması və iqtisadi subyektlə əlaqədar olması. 

 Tamlıq – maliyyə hesabatlarına daxil edilməsi tələb edilən bütün açıqlamaların daxil 

edilmiş olması. 

 Təsnifatlaşdırma və anlaşıqlılıq – maliyyə informasiyalarının lazımi şəkildə təqdim və 
təsvir edilməsi, açıqlamaların aydın ifadə edilməsi. 

 Dəqiqlik və qiymətqoyma – maliyyə məlumatlarının və digər məlumatların düzgün 

şəkildə və münasib həcmdə açıqlanması. 

Müxtəlif müddəalar bir qayda olaraq müxtəlif sübutun köməyilə yoxlanılır. Bəzən 

sübutin tək bir parçası birdən çox müddəanı dəstəkləyə bilər. Məsələn, bir avadanlığın satın 

alındığı yerdə, eyni alış tələbnaməsi, təhvil-təslim aktı və hesab-faktura dəsti baş vemə və 

dəqiqlik üzrə müddəaları dəstəkləyəcək. 

Nümunə. Nağd pul vəsaitləri və bank hesablarına dair əməliyyatlar, hesab qalıqları və 

açıqlamalarlala bağlı müddəaları izah edək. 

Nağd pul vəsaitləri və bank hesabı sahəsində müxtəlif müddəalar və onlıarın yoxlanışı 

aşağıdakı kimidir: 

I. Əməliyyatların yoxlanılması 

a) Baş vermə 
Müddəa: Kassa əməliyyatları kitabına daxil olan bütün məbləğlər faktiki olaraq 

mədaxil və ya məxaric edilib. 

Sübut: Auditor sistemin bunu təmin edib-etməyəcəyini yoxlamalı, qəbzlər və ödənişlər 

seçilmiş nümunədə yoxlanılır və kassa əməliyyatları kitabında araşdırılır. 

Müddəa: Onlar iqtisadi subyektə aiddir. 
Sübut: Bu qəbzlərin və ödəniş qəbzlərində qeyd olunan adların köməyi ilə yoxlanılır və 

eləcə də onların həqiqiliyi və onları müşayiət edən köməkçi sənədlər yoxlanılır. 

b) Tamlıq 

Müddəa: Dövr üçün bütün nağd vəsaitlər və bank əməliyyatları qeydə alınmışdır. 
Sübut: Sistemin müvafiq əməliyyatlarının kassa əməliyyatları kitabında qeydə 

alınmasının təmin edilib-edilmədiyi nnəzərədn keçirilir və əməliyyatların nümunəsi kassa 

əməliyyatları kitabında yoxlanılır. 

c) Dəqiqlik 

Müddəa: mühasibat uçotu jurnalında qeydə alınan məbləğlər dəqiqdir. 

Sübut: məbləğlər qəbzlərlə, köməkçi hesablarla və s. yoxlanılır. 

d) Hesabat dövrü 

Müddəa: kassa əməliyyatları kitabında qeydə alınan nağd əməliyyatlar yalnız cari 

hesabat dövrünə aiddir. 

Sübut: bir qayda olaraq nağd əməliyyatlar dərhal qeydə alınır və fiziki nağd vəsaitlər 

qalığı kassa əməliyyatları kitabına əsasən qalıqla yoxlanılır. Buna görə də nağd əməliyyatlara 

dair hesabat dövrünün bağlanması ilə əlaqədar hər hansı problem olmayacaq. Buna 

baxmayaraq, hər hansı daxilolmaların daxil edilən qeydləri təhrif edib-etmədiyini aşkar 

etmək üçün bank əməliyyatları ilin sonundan əvvəl və sonra dərhal yoxlanılır. Bank 

hesablarının üzləşdirilməsi bəndlərin sonrakı balanslaşdırılması üçün yoxlanılır. 

e) Təsnifat 

Müddəa: əməliyyatlar düzgün bank/kassa hesabatında qeydə alınır. 

Sübut: bu müddəa ödəniş vauçerlərinin, bank mədaxil sənədlərinin, çeklərin kötükləri 

və s. vasitəsilə yoxlanılır. 

II. Hesabının yoxlanılması 

a) tamlıq 

Müddəa: bütün kassa qalıqları və bank qalıqları nəzərdən keçirilir. 
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Sübut: bu müddəa sistemin bütün nağd\bank əməliyyatlarının qeydə alınmasını təmin 

edib-etmədiyini yoxlamaqla və kassa əməliyyatları kitabları və ledcerlərinin nəzərdən 

kçirilməsi vasitəsilə yoxlanılır. 

b) Qiymətləndirmə və bölüşdürmə 

Müddəa: qiymətləndirmə düzgündür 

Sübut: bank hesablarının üzləşdirilməsi və üzləşdirmə bəndlərinin sonrakı düzəlişi 

yoxlanılır. 

c) Mövcudluq 

Müddəa: nağd pul qalıqları və bank qalıqları doğrudan da mövcuddur. 

Sübut: bank hesabından çıxarış və qalıqların bank tərəfindən təsdiqlənməsi və bank 

hesablarının üzləşdirilməsinə dair bəyanat mövcudluğun təsdiqlənməsində kömək edir. 

d) Hüquq və öhdəliklər 

Müddəa: iqtisadi subyekt bank qalıqlarını bərpa etmək hüququna malikdir. 

Sübut: Bank təsdiq məktubları, inkaredilməz və həlledici sübütu təqdim edir. 

III. Açıqlamanın yoxlanılması 

a) Tamlıq 
Müddəa: bütün nağd pul/bank qalıqları MVHH –də təqdim olunur. 

Sübut: bütün hesabların təmin edildiyinə əmin olmaq üçün kassa əməliyyatları 
kitabları və ilkin balans yoxlanılır. 

b) Qiymətləndirmə, bölüşdürmə və dəqiqlik 

Müddəa: nağd pul və bank qalıqları düzgün qiymətlərlə təqdim olunur. Məsələn, yolda 

olan pul vəsaitləri ayrılıqda açıqlanııb. 

Sübut: kassa əməliyyatları kitabları və bankdan qalıq haqqında hesabat yoxlanılır. 

c) Təsnifat 
Müddəa: nağd pul və bank qalıqları düzgün başlıqlar altında təsnif edilir, məsələn. 

kassada olan pul vəsaitləri, bankda olan pul vəsaitləri, overdraft (kredit limitinin aşılması). 

Sübut: kassa əməliyyatları kitabı, ilkin balans və bankdan overdraft barədə razılaşma 

məktubu. 

d) Anlaşılma 

Müddəa: nağd pul və bank qalıqları aydın şəkildə başa düşülməsi üçün açıqlanır. 

Sübut: MVHH ilkin balanslarla yoxlanılır və izahın nəzərdə tutulan mənanı çatdırması 

yoxlanılır. Overdraftın və banka təklif edilən müvafiq girovun lazımi qaydada açıqlanması 

yoxlanılır. 

Auditor uyğun audit prosedurlarının köməyilə müxtəlif müddəaların etibarlılığını 

yoxlayır. Auditor qənaətə gəlməzdən əvvəl yoxlanılacaq sübutu müəyyən etmək üçün peşəkar 

mühakimə yürütməli və qərar qəbul etməlidir. Audit sübutu maliyyə hesabatlarında ifadə 

edilən müddəaların doğruluğunu yoxlayır. Sübutun müxtəlif mənbələri və növləri mövcuddur: 

qeydlərin və ya sənədlərin yoxlanması, maddi aktivlərin yoxlanılması, müşahidə, sorğu, kənar 

təsdiq,təkrar hesablama, yenidən yerinə yetirmə, analitik prosedurlar və s. Hansı sübut daha 

uyğundur və nə qədər sübut yetərli hesab edilir? Bunlar məhz auditorun qərar verməli olduğu 

məsələlərdir. 

Auditor maliyyə hesabatlarına rəy verməzdən əvvəl bütün əhəmiyyətli müddəalara 

diqqqətlə baxmalıdır. Çünki auditora lazım olan sübutun növü edilən müddəalardan asılıdır. 

Yoxlama auditorlara öz rəylərini formalaşdırmaqda kömək edir. Eyni zamanda sübutun 

etibarlılığı daxili nəzarətdən də asılıdır. Yaxşı daxili nəzarət sisteminin mövcud olması 

auditora seçmə yoxlama üsullarını tətbiq etməyə və ya təfərrüatlı yoxlamadan keçirməyə 

imkan verir. 
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  USE OF PROVISIONS FOR AUDIT EVIDENCE  

Gaziyeva G.F., Quliyeva V.N., Allahverdiyeva Z.C. 

Summary 

Məqalədə maliyyə hesabatlarında olan müddəalar izah edilir, əməliyyatların sinifləri, 

hesabların qalıqları, təqdimat və açıqlamalar üzrə müddəalar öyrənilir və   audit sübutunun 

əldə edilməsində müdəalardan istifadə məsələləri, sübutun yoxlanmasının əhəmiyyəti 

araşdırlır. 

 

 
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏ SAĞLAM RƏQABƏTİN TƏMİN 

OLUNMASI VƏ RƏQABƏTDƏN YARANAN TƏHLÜKƏLƏRƏ QARŞI 

DÖVLƏT TƏDBİRLƏRİ 

Doktorant Rəhimov K.K 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Xülasə: Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm prinsiplərindən biri əmtəə istehsalçıları 

arasındakı azad rəqabətin mövcud olmasıdır. Rəqabət – öz sahibkarlıq fəaliyyətinin 

nəticələrini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal və satış şərtləri əldə 

etmək uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, firma və müəssisələr arasındakı 

mübarizədir. Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı bu ölkədə sağlam rəqabətin təmin olunmasından 

asılıdır. İstehsalçı tərəfindən bazarın inhisara almaq imkanlarının məhdudlaşdırılması 

məqsədilə dövlət inzibati və iqtisadi tədbirlərdən əlavə digər tənzimlənmə tədbirləri də həyata 

keçirir. Azərbaycan Respublikasının da Konstitusiyasında bu məsələ ilə bağlı inhisarçılıq və 

haqsız rəqabətə yol verilməməsi dövlət qarşısında bir vəzifə kimi təsbit olunmuşdur. 

Açar sözlər: Sahibkarlıq, rəqabət, dövlət tənzimlənməsi, iqtisadi təhlükə. 

Key words: Entrepreneurship, competition, government regulation, economic threat. 

Rəqabət latın sözü olub, mənası “toqquşma”, “yarış” deməkdir. Bu söz latın dilində 

“conkurektia” kimi işlədilir və ədəbiyyatlarda üç istiqamətdə izah olunur. Birinci anlamda bu 

sözə yarış kimi izahat verilir. İkinci mənada tələb və təklifin tarazlaşması mexanizmi mənası 

verilir. Üçüncü, daha müasir yanaşmada isə rəqabətdə müəyyən bir sahənin bazar tipinin təyin 

olunması kimi izah olunur. Rəqabət - bazarda biznes sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər 

arasında mübarizə formasıdır ki, nəticədə alıcılara lazım olan əmtəə və ya xidmətin 

istehsalının stimullaşdırılmasına səbəb olur. Rəqabət bazarın tənzimlənməsi mexanizmidir. 

Biznes sahəsində şərti olaraq rəqabəti iki qrupa ayırırlar: 

1. Ədalətli rəqabət; 

2. Haqsız rəqabət. 

Ədalətli rəqabət dedikdə əsasən aşağıdakı metodların tətbiqi üsulları ilə aparılan rəqabət 
forması nəzərdə tutulur: 

1. Bir qayda olaraq qiymətin aşağı salınması yolu ilə aparılan rəqabət; 
2. İstehsal olunan əmtəələrin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi yolu ilə aparılan 

rəqabət; 

3. Müxtəlif vasitələrlə əmtəələrin reklam olunması ilə aparılan rəqabət; 
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4. İstehsal olunan əmtəələrə satışdan qabaq və satışdan sonra göstərilən xidmətin inkişaf 

etdirilməsi yolu ilə aparılan rəqabət; 

5. Yeni elmi-texniki nəaliyyətlərin tətbiq edilməsi ilə, yeni əmtəə və ya xidmət 

edilməsi, yaradılması ilə aparılan rəqabət. 

Qiymətlə aparılan rəqabətdə əsasən zəif rəqiblərin bazardan kənarlaşdırılması prosesi 

baş verir. Bu zaman firmanın bazarda vahid məhsula düşən gəliri azalsa da, satış həcmini 

artıra bilir. Zəif firmalar məcburiyyət qarşısında geri çəkilir və bazar payını itirmiş olur. 

Rəqabət aparan güclü firma bu üsulu aşağıdakı hallarda tətbiq edir: 

1. Tələb qiymətə görə elastik olduqda; 

2. Məhsulun qiymətini azaltmaqla satışı artırmaq mümkün olduqda; 

3. İstehsal və satış xərclərinin aşağı salınması mümkün olduqda; 
4. Qiymətin aşağı salınması firmanın mövcud payına rəqib təhlükəsini aradan 

qaldırdıqda; 

5. Kütləvi istehlak bazarı mövcud olduqda. 

Sahibkarlar ədalətli rəqabət zamanı məhsulun differensiasiyası metodundan da istifadə 

edirlər. Bu zaman eyni məhsul müxtəlif çeşiddə hazırlanır və bazara çoxlu çeşiddə məhsul 

təklif olunur. Bəzən istehsalçılar rəqabət prosesində bazara yeni məhsul təklif etmək əvəzinə, 

modifikasiya siyasətindən də istifadə edirlər ki, keyfiyyətini, xarici tərtibatını və ya 

qablaşdırma formasını dəyişərək bazara təklif edirlər. Yeni məhsulun yaradılması firmalara 

uzunmüddətli üstünlüklər verir. Lakin digər firmalar da məcburiyyət qarşısında cavab 

tədbirləri görməli olurlar. [1, s.139-140] 

“Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş 

“Sahibkarlıq fəaliyyətində haqsız rəqabətin əsas formalarına aşağıdakılar aid edilir: 

- rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi; 

- rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması; 

- rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə; 

- haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti; 

- haqsız işgüzarlıq davranışı; 

- istehlakçıların çaşdırılması.” [3] 

Rəqibin fəaliyyətinin nüfuzdan salınması aşağıdakılar hesab olunur: 

1. Subyektlər haqqında, onların maliyyə durumu, işgüzar nüfuzu və s. barədə səhv 
məlumatların ötürülməsi; 

2. Rəqibin elmi-texniki və digər imkanları barədə yanlış məlumatların verilməsi. 
Təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə formaları isə aşağıdakılardır: 

1. Rəqibin tərəfdaşlıq əlaqələrinin qeyri-qanuni yollarla qəsdən dayandırılması; 
2. Rəqib firmanın əməkdaşlarını müxtəlif yollarla öz tərəfinə çəkməklə, onlardan şəxsi 

məqsədlər üçün gizli istifadə. 

Aşağıdakı bəzi hərəkətlər də haqsız rəqabətin yaranmasına səbəb olur və onun 

formalaşmasına təkan verir: 

1. Hər hansı bir təsərrüfat subyektinə süni olaraq münbit şərait yaradılması; 

2. Müəyyən müqavilə və sifarişlərin əldə olunmasında güzəştlərin edilməsi və s; 

3. Digərlərindən fərqli olaraq müqavilə bağlanması və digər bu kimi əməliyyatlarda 

süni surətdə işin sürətləndirilməsi. 

“Bazar rəqabəti üçün zəruri olan əlverişli şəraiti təmin etmək və istehsalçının bazarı 

inhisara almaq cəhdlərini və imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə dövlət iqtisadi, 

inzibati aktları həyata keçirir. Bu kompleks tədbir dövlətin antiinhisar tənzimlənməsi 

adlandırılır. 

Antiinhisar tənzimlənməsinə rəqabət və istehsalın inhisarçılıq səviyyəsinin 

tənzimlənməsi, müəssisənin taktika və strategiyası, xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsi, 

qiymət və vergi tənzimlənməsi daxildir. Antiinhisar qanunvericiliyinin yaradılması və 



213  

istifadəsi, həmçinin bazar münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi iqtisadiyyatın 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.” [2, s.73] 

“Sahibkarlıq fəaliyyətində mövcud olan təhlükələrdən biri olan rəqabətdən yaranan 

təhlükələrdir ki, özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu təhlükələri ABŞ iqtisadçısı İ.Kirçiner 

mahiyyət etibarı ilə beş qrupa bölür. 

Rəqabətdən yaranan birinci təhlükə bazarda rəqiblərin bir-biri ilə bazar payı uğrunda 

apardığı mübarizədir ki, strateji baxımdan hər bir firma heç bir qanun pozuntusuna yol 

vermədən və rəqibə qarşı qeyri-qanuni hərəkət etmədən öz mənfəətini artırmağa çalışır. 

Təbiidir ki, onun apardığı siyasət uğurlu olarsa, firma bazarda əlavə müəyyən payı ələ 

keçirmiş olacaqdır. Bu əldə edilən əlavə bazar payının azalması hesabına baş verəcəkdir. Belə 

olduqda bəzən bəzi firmalar öz bazar payının çox hissəsini itirir və sahədən tamamilə 

çəkilməli olur. Göründüyü kimi rəqib firmalardan birinin və ya bir neçəsinin uğurlu strategiya 

seçməsi digər firmalar üçün təhlükə mənbəyidir. 

Bazarda ikinci bir qanunla qadağan olunmaya təhlükə mənbəyi də mövcuddur ki, bu da 

əvəzedici məhsulların yaradılması və istehsalı ilə bağlı olan təhlükələrdir. Məlum olduğu kimi 

elm-texnika və texnologiyalar müasir dövrdə yeni məhsulların, materialların yaranmasına 

səbəb olur ki, bu da sənayedə tətbiq olunan xammal və materialları qismən və yaxud 

tamamilə əvəz olunmasına gətirib çıxarır. Belə yeniliklərin meydana gəlməsi əsas xammal 

istehsalçılarının fəaliyyətinə, daha doğrusu gəlirlərinə mənfi təsir göstərir. Müasir 

dövrümüzdə dəri, yun, taxta, şüşə kimi materialların əvəzedicilərinin meydana gəlməsi bu 

əmtəə və xammalların ucuzlaşmasına gətirib çıxarmış və istehsala başlandığı dövrdən təbii 

xammalın ucuzlaşmasına səbəb olmuşdur. 

Üçüncü bir təhlükə isə bazara yeni rəqiblərin daxil olması ilə baş verə bilər. Bazarda 

yeni rəqiblərin yaranması təhlükəsi aşağıdakı iki amildən asılıdır: 

1. Bazara daxil olma maneələrindən; 
2. Mövcud firmaların sahəyə yeni daxil olmuş firmalara qarşı gözlənilən 

reaksiyasından. 

Sahəyə daxil olmağın aşağıdakı əsas maneələri vardır: 

1. İstehsalın səmərəli ölçüsü (miqyası); 

2. Məhsulun həyat tsiklindən yaranan səmərə; 

3. İstehlakçıların müəyyən ticarət məkanına davamlı şəkildə üstünlük vermələri; 

4. Kapitala olan tələbat; 

5. Satış kanallarından istifadə imkanları; 

6. Dövlət siyasəti və tədbirləri. 

Bundan başqa sahələrarası rəqabət də mövcuddur ki, investisiya qoyuluşları ilə bağlıdır. 

Belə ki, investisiya qoyuluşları zamanı hansı sahənin daha səmərəli olması sahələrarası 

rəqabətin yaranmasına səbəb olur. 

Dördüncü təhlükə təchizatçılar ilə bağlıdır. Belə ki, təchizatın şirkətlər bazarda təklifin 

azalması və ya başqa vəziyyətlər yarandıqda xammalın və ya dəstləşdirici detalların qiymətini 

qaldırmaq və ya kəşfiyyatı aşağı salmaqla müəyyən təhlükələr yarada bilər. Qiymətin 

qaldırılması məhsulun maya dəyərinin artmasına, yəni məhsulun qiymətinin bahalaşmasına 

gətirib çıxara bilər ki, bu da satışın həcminin aşağı düşməsi nəticəsində gəlirin azalmasına 

səbəb olar. Keyfiyyətin aşağı düşməsi də eyni nəticəyə gətirib çıxarır. Keyfiyyətsiz məhsul 

məlum olduğu kimi bazarda yaxşı satılmadığından gəlirə mənfi təsir göstərir. 

Aşağıdakı amillər mövcud olduqda təchizatların rəqabətə təsiri daha güclü olur: 

- təchizat xərcləri alıcı üçün vacib rol oynadıqda; 

- təchizatçıların məhsullarının alıcı üçün dəyişmək istəyi çətinləşdikdə; 

- alıcı təchizatçı firma üçün vacib müştəri olmadıqda; 

- təchizatçının məhsulu əvəzedici məhsullarla rəqabət apardıqda. 

Alıcıların da təchizatçılara təsir imkanları mövcuddur və bu aşağıdakı hallarda baş verir: 
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- alıcının əhəmiyyəti böyük və az olduğu hallarda; 

- istehlakın həcmi sahədəki bütün satışların əhəmiyyətli hissəsidir; 

- təchizatçılar nisbətən kiçik firmalardırlar; 

- təklif olunan məhsullar nisbətən standartdır, sərbəst seçim imkanı vardır; 

- alınan məhsul vacib dəstləşdirici hissə deyil; 

- dəstləşdirici məmulatlar bir neçə firmadan alınır.” [s.145-147] 
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PROVISION FAIR COMPETITION IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND 

STATE MEASURES AGAINST EMERGING THREATS FROM COMPETITION 

Rahimov K.K 

Summary 

One of the most important principles of a market economy is the existence of free 

competition between commodity producers. Competition is the struggle between producers, 

suppliers, in short, firms and enterprises to obtain the most favorable production and sales 

conditions in order to further improve the results of their entrepreneurial activities. The 

economic development of any country depends on ensuring healthy competition in this 

country. In addition to administrative and economic measures, the state implements other 

regulatory measures in order to limit the ability of the producer to monopolize the market. İn 

the Constitution of the Republic of Azerbaijan also related to this issue, preventing monopoly 

and unfair competition have been identified as a duty to the state. 

 
VERGİ İNZİBATÇILIĞI VƏ AZƏRBAYCANDA ONUN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

Quliyeva V.N., Qazıyeva G.F., Allahverdiyeva Z.C. 

GDU-nun İqtisadiyyat kafedrası 

Açar sözlər: Vergi inzibatçılığı, vergi nəzarəti, vergi sisteminin idarə edilməsi, vergi 

siyasəti, vergi qanunvericiliyi, rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma prosesləri. 

Vergi gəlirləri - büdcə gəlirlərinin formalaşmasının əsas mənbələrindən biridir və 
iqtisadi potensialın inkişafı, sosial problemlərin həlli üçün dövlətin öhdəliklərinin icrasını 

təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan dövlətin maddi maraqlarının qorunması 

üçün təsərrüfat subyektləri tərəfindən vergi intizamına riayət olunmasına, ixtisaslaşmış 

qurumlar tərəfindən vergi münasibətlərinin həyata keçirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi 

mühüm amillərdən biri kimi müəyyən edilir. 

Dünya təcrübəsində vergidən yayınma problemlərinin həllinin əsas istiqamətləri kimi 

vergilərin tutulmasında daha effektli inzibatçılıq metodlarının tətbiq edilməsi (burada vergi 

nəzarəti nəzərdə tutulur) və onların ödənilməsi üçün iqtisadi stimulların yaradılması (məsələn, 

partnyorluq münasibətlərini inkişaf etdirməklə) istiqamətləri göstərilir. Bu zaman birinci 

halda vergilərin yığılması üzrə tədbirlərin sərtləşdirilməsi (inzibati yükün artırılması), ikinci 

halda isə vergitutma səviyyəsinin aşağı salınması nəzərdə tutulur. Lakin əslində isə bu cür 

yanaşma heç də birmənalı deyildir. Bu proseslər arasında kifayət qədər ciddi səbəb-nəticə 

əlaqəsi mövcuddur. Vergilərin sayının azaldılması, vergi yükünün aşağı salınması və 
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vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, vergi inzibatçılığı 

(həmçinin vergi nəzarəti) məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş və XXI əsrdə birinci 

dərəcəli nəticələrə çevrilmişdir. 

Vergi inzibatçılığı - vergi sisteminin idarə edilməsinin bir hissəsidir. İdarəetmə 

prosesinin bir tərkib hissəsi olaraq inzibatçılıq onunla ümumi xüsusiyyətlərlə yanaşı 

özünəməxsus fərqli cəhətlərə də malikdir. Inzibatçılığın özünəməxsusluğu ondadır ki, 

birincisi, bu, formaca həyata keçirilən idarəetmədir, yəni ilk növbədə vergi orqanlarının 

şəxsində vergi ödəyiciləri ilə vergi administrasiyaları arasında münasibətlər sisteminin idarə 

edilməsidir. İkinci özünəməxsus xüsusiyyəti ondadır ki, bu bürokratiya ilə həyata keçirilən 

idarəetmədir. Bürokratiyanın mənasını onun qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün 

səmərəli vasitə olması nöqteyi-nəzərindən təşkilatın rasional forması kimi şərh edirlər. 

Nəhayət, idarəetmənin tərkib hissəsi kimi inzibatçılığın üçüncü özünəməxsus xüsusiyyəti 

onun həyata keçirilməsi zamanı nəzarət funksiyasının idarəetmənin digər funksiyalarına 

nisbətən üstün mövgeyə malik olmasıdır. 

Makrosəviyyədə vergi inzibatçılığının məqsədi vergilərin yığılması səviyyəsinin 

yüksəldilməsi üzrə, o cümlədən vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi əsasında 

tədbirlərin işlənməsi, cari ödənişlərin təhlili nəzərə alınmaqla büdcəyə vergi daxilolmalarının 

planlaşdırılması və növbəti dövrlər üçün proqnozların tərtib edilməsi və s. ibarətdir. 

Mikrosəviyyədə vergi inzibatçılığının məzmunu vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi 

qanunvericiliyinə əməl edilməsinə və günahkar şəxslərin vergi və inzibati hüquq 

pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb edilməsinə, vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə 

tədbirlərdən ibarətdir. 

Vergi inzibatçılığı səlahiyyətli vergi orqanlarının fəaliyyəti kimi təkçə mövcud olan 

vergi qanunvericiliyi normalarının icrasını deyil, həmdə informasiyaların yığılması və 

emalını, o cümlədən vergi yoxlamaları prosedurlarının yerinə yetirilməsi praktikası üzrə, 

həmçinin vergi yoxlamalarının metodikasının və prosedurlarının, vergilərin hesablanması 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasını əhatə edir. Vergi 

aparatının keyfiyyətli işi vergi qanunvericiliyinin vergi ödəyicilərinə özlərinin vergi 

öhdəliklərini minimuma endirməyə, yaxud onların ödənilməsindən yayınmağa imkan verən 

təkmil olmayan müddəalarını aşkar etməyə və qeyd olunan qanun pozuntularının aradan 

qaldırılması üzrə qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verir. 

Vergi inzibatçılığı vergi sisteminin qurulmasının elə bir prinsipinin reallaşmasına 

əsaslanmalıdır ki, bu zaman vergilərin tutulması və vergi nəzarəti üzrə xərclər minimum 

olmaqla büdcəyə vergi daxilolmalarının təmin olunma səviyyəsi maksimum olsun. Bu da 

effektivlik prinsipinə uyğun gəlir. Vergi inzibatçılığının səmərəlilik göstəricisindən biri də 

vergilərin yığılması və vergi qanunvericiliyinin gözlənilməsinə nəzarət üzrə inzibati 

məsrəfləri minimuma endirməkdən ibarətdir. 

Bu gün ictimai şüurun dəyişməsi vergi intizamı səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün başlıca 

ehtiyat rolunu oynayır. Prosedur baxımından vergi xidmətinin işi vergi orqanları ilə vergi 

ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrinin balanslaşdırılmasının təmin olunmasına yönəlmişdir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən də vergi inzibatçılığı özündə vergi işinin texnoloji tərkibini müəyyən edən 

qarşılıqlı əlaqəli komponentlərin məcmusunu əks etdirir. Vergi qanunvericiliyinə dəyişikliklər 

zamanı bu və ya digər verginin necə yığılması, vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında 

əlaqələrin təşkilinin necə olması, müxtəlif dövlət orqanları arasında qarşılığlı informasiya 

mübadiləsinin necə təşkil olunması nəzərə alınır. Vergi orqanı işinin texnologiyasının 

müvafiq qanunvericilik bazasının yoxluğu şəraitində qurulması vergi inzibatçılığının 

səmərəliliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Vergi inzibatçılığının texnoloji cəhətdən təşkilinin yeni prinsipi yeni müasir 

informasiya texnologiyalarından istifadəni, kütləvi surətdə kompyuterlərin iş prosesinə 

tətbiqini və telekommunikasiya şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur ki, bu  da vergi 
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ödəyicilərinin uçotuna, Dövlət reyestri göstəriciləri bazasının yaradılmasına, həmçinin 

büdcəyə daxilolmaların və s. həyata keçirilməsi üzrə vergi inzibatçılığının yeni prosedur 

formalarının təşkilinə şərait yaradır. Bu zaman dövlət demokratik prinsipləri qorumaqla 

xidmət spektrini dəyişməyə və onları təqdim etməyə məcburdur ki, burada da qərarların 

verilməsi rəqəmsal texnologiyalar şəraitində yerinə yetirilməlidir. 

Birincisi, fiskal proseslərin mürəkkəbliyi vergi orqanlarından ustalıq və mobillik tələb 

edir. Iqtisadi nəzəriyyədə “qızıl tələblər” mövcuddur ki, bunlar da ideal vergi sisteminə tətbiq 

edilə bilər (ustalıq, şəffaflıq, neytrallıq, inzibati sadəlik və s.). İnformasiya texnologiyaları da 

öz növbəsində vergi ödəyicilərinin vergi orqanları ilə transaksion xərclərin azaldılması yolu 

ilə ünsiyyətə daha tez nail olmağa, sonuncunun işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və 

bununla da bürokratik aparatın sayının azalmasına imkan verir. 

Ikincisi, internetdən istifadə edə bilənlərin sayı artmaqdadır və bu şəxslər dövlət 

orqanları ilə elektron ünsiyyət qura bilirlər. Belə bir şəraitdə vergi orqanları da həmin şəxslərə 

geniş spektrdə xidmət göstərə bilirlər, onların diversifikasıya formasında təqdimini təşkil edə 

bilirlər. 

Üçüncüsü, qloballaşma prosesinin güclənməsi də dövlətin son zamanlar baş verən 

texnoloji meyylərə reaksiya verməsinə gətirib çıxarır. Qlobal informasiya iqtisadiyyatı dövlət 

vergi orqanlarının da konsepsiyasının dəyişməsinə, göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə şərait yaradır. 

Vergi inzibatçılığının səmərəli təşkil edilməsində mühüm rol oynayan amillərdən biri də 

vergi ödəyicilərinin seqmentləşdirilməsidir. Seqmentləşdirmə eləcə də ayrı-ayrı iqtisadiyyat 

sahələri, mülkiyyət münasibətləri və s. meyarlar üzrə aparıla bilər. Vergi ödəyicilərinin 

seqmentləşdirilməsi məsələsinə əksər inkişaf etmiş ölkələrin vergi sistemlərində xüsusi diqqət 

yetirilir və bu bizim ölkdəmiz üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Vergi ödəyicilərinin seqmentləşdirilməsinin ən başlıca prinsipi ondan ibarətdir ki, vergi 

inzibatçılığı çərçivəsində vergi orqanları əməkdaşları tərəfindən müəyyən təsir forması elə bir 

səviyyədə həyata keçirilir ki, burada belə təsirin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün daha böyük 

imkanlar mövcuddur və öz növbəsində müəyyən kateqoriya vergi ödəyicilərinin spesifik 

xüsusiyyətlərini nəzərə alır. 

Vergi ödəyiciləri haqqında məlumatların qruplaşdırılması və seqmentləşdirilməsi, 

onlara girişin operativliyi nəticə etibarilə borcların tutulmasına gətirib çıxaran nəzarət işi üçün 

informativ əsas yaradır. Borcların tutulması üzrə fəaliyyət bildirişlərin hazırlanması və 

göndərilməsi, icbari tədbirlərin tətbiqi, möhlət verilməsi, eləcə də artıq ödəmələrin qəbulu və 

qaytarılmasından ibarətdir. Borcların alınması vergi qanunvericiliyinə nəzarət zamanı vergi 

orqanlarının ən vacib tənzimləyici funksiyalarından biridir. Hal-hazırda ölkəmizdə vergi 

borclarının alınması işində əksər prosedurların avtomatlaşdırılması mövcuddur ki, bu da çox 

təqdir olunası haldır. 

Vergi ödəyicilərinin məlumatlılığı vergi sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə 

müsbət mənada çox böyük təsir göstərir. Vergi savadı öhdəliklərə könüllü əməletmə 

prinsipinin tətbiq edilməsi üçün ən zəruri şərtlərdəndir. Bu komponent vergi qanunvericiliyinə 

riayət olunmasına nəzarətin aparılması zamanı xərclərin azaldılması zamanı vacib 

təşkiledicilərdən hesab edilir. Vergi ödəyicilərinin vaxtında və keyfiyyətli informasiya ilə 

təmin edilməsi, vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu, borcların alınması, vergi yoxlamaları 

və sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı xərclərini azaldır, vergi qanunvericiliyinə könüllü riayət 

olunması səviyyəsini isə yüksəldir. Beləliklə, bu element vergi orqanlarının işinin 

keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi iqtisadiyyata düşən vergi 

yükünün və vergi ödəyicilərinin inzibati yükünün yüngülləşdirilməsi hesabına dövlətin və 

vergi ödəyicilərinin maraqlar balansının gözlənilməsi istiqamətinə yönəlmişdir. Ayrı-ayrı 

vergilərin ləğv edilməsi və vergi dərəcələrinin aşağı salınması büdcəyə vergi daxilolmalarının 
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azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da vergi sisteminin effektli fəaliyyətinin təmin olunmasına 

imkan verən vergi inzibatçılığının formalaşmasını zəruri edir. Belə şəraitdə dövlətin vergi 

siyasətinin vergi inzibatçılığının formalaşmasına təsiri müəyyənedici əhəmiyyətə malikdir. 

Vergitutmada vergi sistemi ilə vergi administrasiyaları (vergi xidməti institutları) 

arasındakı fərqi ayırmaq o qədər də sadə deyildir. Əgər vergi administrasiyası onu həyata 

keçirməyə qadir deyilsə, “ən yaxşı” vergi siyasəti belə “işləyə” bilməz. Ona görə də ölkədəki 

iqtisadi inkişafın xarakterinə adekvat, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə paralel 

olaraq vergi orqanları sistemi də dəyişikliyə məruz qalmalıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycanın 

vergi xidməti orqanları yarandıqdan bu günə qədər daim islahatlar aparılmış və gələcəkdə də 

aparılması şübhəsizdir. 

Ölkəmizdə Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin (AVİS) tətbiqi vergi 

sistemində texnoloji yeniliklərə start verməklə yanaşı, həm də vergi inzibatcılığında yeni bir 

keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmuşdur. Ötən müddət ərzində vergi menecmentinin 

bütövlükdə AVİS üzərinə keçirilməsi vergi inzibatçılığının kökündən dəyişməsini və 

beynəlxalq standartlar əsasında qurulmasını təmin etmişdir. 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm addım - vergi 

bəyannamələrinin elektron formada təqdim edilməsini təmin etmək ucun “www.e- 

taxes.gov.az” – İnternet Vergi İdarəsi yaradılmasıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 

“bir pəncərə” prinsipi üzrə qeydiyyatının aparılması, banklarla elektron mübadilə, onlayn 

karguzarlıq və digər xidmətlərdə İnternet Vergi İdarəsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Hal 

hazırda vergi ödəyicilərinə 63 növ elektron vergi xidməti göstərilir. 

ƏDV üzrə inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və vergidən yayınma hallarının qarşısının 

alınması məqsədilə 2008-ci ildən etibarən ƏDV-nin depozit hesabının tətbiqinə və müvafiq 

proqram təminatının istifadəsinə başlanılmışdır. Bu sistem ƏDV-nin hərəkəti və 

əvəzləşdirilməsi, habelə, ƏDV üzrə dövlət büdcəsinə ödənişlə bağlı vergi ödəyicilərinin bütün 

əməliyyatları üzrə vergi orqanları tərəfindən səmərəli nəzarəti həyata keçirməyə imkan 

yaratmışdır. 2010-cu ildən elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqinə başlanmış, 2020-ci 

ildən isə elektron vergi hesab-fakturası və elektron qaimə-faktura vahid sənədlə - elektron 

qaimə-faktura ilə əvəz edilmişdir. Bunların nəticəsində kağız dövriyyəsi və vaxt itkisi 

əhəmiyyətli şəkildə azalmış, vergidən yayınma hallarının qarşısı alınmışdır. 2020-ci ildə 

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə ƏDV-nin kassa metodu əsasında hesablanmasına 

başlanmışdır ki, bu da ƏDV ödəyiciləri tərəfindən ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının 

müəyyən olunmasında inzibatçılığı əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirməklə yanaşı, vergi 

ödəyicisinin maliyyə vəsaitinə qənaət etməsinə gətirib çıxaracaq. 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlardan biri də 

elektron vergi auditinin tətbiq edilməsidir. Bu sistemin tətbiqi nəticəsində bir yoxlamaya sərf 

olunan vaxt və insan resurslarının həcmi əsaslı şəkildə azalmış, vergi yoxlamalarının 

səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

2013-cü ildən başlayaraq vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədilə vergi orqanı 

ilə vergi ödəyiciləri arasında “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanmasına başlanmışdır. 

Partnyorluq münasibətlərinin qurulması qabaqcıl dünya ölkələrinin vergi sistemində tətbiq 

olunan mütərəqqi inzibatçılıq metodu olmaqla, ilk növbədə, vergi qanunvericiliyinə əməletmə 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Partnyorluq sazişi həm vergi odəyicilərinin, 

həm də vergi orqanlarının maraqlarına cavab verir. Bu sazişi imzalamış vergi ödəyicisi vergi 

öhdəliklərinə vaxtlı-vaxtında, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əməl etməyə çalışır. Nəticədə 

vergi orqanı inzibatçılıq xərclərindən, vaxt itkisindən azad olur. Ən vacibi isə budur ki, saziş 

vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə müdaxilələrin azalmasına gətirib çıxarır. Sazişi imzalayan 

vergi ödəyiciləri vergi orqanlarından zəruri informasiyaları almaq imkanlarını daha da 

genişləndirir, biznesin inkişafı ilə bağlı gələcəkdə yarana biləcək vergi öhdəlikləri barədə 

əvvəlcədən məlumatlı olurlar. 
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Keçən müddət ərzində vergitutma sahəsində aparılan islahatların əsas məqsədlərindən 

biri də vergilərin könüllü ödənilməsi səviyyəsinin artırılması olmuşdur. Bu istiqamətdə vergi 

ödəyicilərinə təqdim olunan əsas məlumat və xidmət kanallarına aiddir: rəsmi internet səhifəsi 

və sosial şəbəkələrdəki səhifələr; Cağrı Mərkəzi; vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri; 

görüşlər, ünvanlı xidmətlər, sərgilər, müxtəlif tədbirlər; vergilər mövzusunda nəşrlər; Vergi 

Dostları şəbəkəsi; Metodiki Kabinetlər. 

Vergi orqanlarının digər dövlət orqanlarının iştirakı olmadan axtarış qərarı üçün 

məhkəməyə müraciət etmək və bu qərarı icra etmək səlahiyyətləri vardır. Vergi borclarının 

idarə edilməsi ümümi vergi yığımı ilə birgə aparılır və məcburi alınması tələb olunan vergi 

borclarının azaldılması üzrə strategiya həyata kecirilir. Vergi borclarının aşağıdakı məcburi 

alınması yollarından istifadə olunur: vergi ödəyicisinə vergi borcunun ödənilməsinə dair 

bildirişin göndərilməsi; vergi ödəyicisinin borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin 

məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması və ya borc məbləğinin dövlət büdcəsinə alınması 

üçün bank və kredit təşkilatlarında olan hesablarına sərəncamların verilməsi; vergi 

ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması; vergi ödəyicisinin borc məbləğinin digər hüquqi 

şəxslərdəki təsis paylarından tutulması; vergi ödəyicisinin borc məbləğinin məhkəmə 

qaydasında alınması; cinayət tərkibi yaradan vergi borcları ilə əlaqədar materialların aidiyyəti 

üzrə təqdim edilməsi; vergi borcu olan vergi ödəyicilərinin ölkəni tərk edilməsinə 

məhdudiyyətlərin qoyulması məqsədilə icra qurumlarına müraciət edilməsi. 

Vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin vacib şərtlərindən biri də kadrların 

ixtisasının artırılması və vergi orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətinin keyfiyyətli peşə 

standartlarının hazırlanmasıdır. Bu baxımdan Dövlət Vergi Xidmətində kadr potensialının 

gücləndirilməsi və insan resurslarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə Dövlət vergi 

orqanlarında insan resurslarının inkişafı strategiyasının konsepsiyası qəbul edilmişdir. 

Hazırda vergi orqanlarının kadr hazırlığı prosesi məhz bu konsepsiya əsasında həyata 

keçirilir. İşçilərin qəbulu prosesindən başlamış, onların yenidən hazırlığı, tədrisi, mütəmadi 

olaraq vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı haqqında bilik səviyyələrinin artırılması, xidməti 

vəzifələrində irəli çəkilməsinin bütün mərhələləri mərkəzləşmiş qaydada aparılır. Vergi 

Xidmətin mütəxəsisləri mütamadi olaraq beynəlxalq forumlarda, sessiyalarda iştirak edirlər, 

bir çox ölkələrin vergi orqanları ilə qarşılıqlı işgüzar əlaqələr qurur, digər ölkələrin vergi 

sisteminin öyrənilməsi məqsədilə bu ölkələrin müvafiq vergi orqanlarında işçi səfərlərdə 

olurlar. 

Hal-hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (DVX) tərəfindən 

vergi inzibatçılığında informasiya texnologiyalarının tətbiqinin təkmilləşdirilməsi, o 

cümlədən vergi orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılmasının daha da 

genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İnformasiya texnologiyaları 

sahəsində həyata keçirilən əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması, vahid prinsip və 

standartların işlənib hazırlanması, DVX-nin strukturları arasında rəqəmsallaşma və 

avtomatlaşdırma proseslərinin idarə edilməsi, bu sahədə təhlükəsizliyin və fasiləsiz iş 

fəaliyyətinin ən yüksək səviyyədə təmin edilməsi işinin təşkili məqsədilə 2021-ci ilin 

yanvarında Xidmətin Rəqəmsal Transformasiya Şurası yaradılmasına qərar verilib. DVX 

rəisinin müvafiq əmrləri ilə Rəqəmsal Transformasiya Şurasının tərkibi və əsasnaməsi təsdiq 

edilib. Əsasnamə ilə Şuranın məqsəd və fəaliyyət istiqamətləri, hüquq və vəzifələri, tərkibi və 

qərar qəbuletmə səlahiyyətləri, hesabatlılığı, həmçinin iş reqlamenti müəyyən olunub. 

Şuranın fəaliyyətinin əsas məqsədi DVX-nin vergi siyasəti və strateji məqsədlərinə 

uyğun olaraq əməliyyat fəaliyyətinin effektivliyinin, standartlaşmasının, təhlükəsizliyinin və 

fasiləsizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunması üçün rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma 

proseslərinin idarə edilməsi işini təşkil etmək, həmçinin elektron xidmətlərin istifadəçiləri ilə 

qarşılıqlı fəaliyyətinin effektivliyini təmin etməkdir. 



219  

TAX ADMINISTRATION AND ITS DIRECTIONS FOR 

IMPROVEMENT IN AZERBAIJAN 

Şuranın fəaliyyəti nəticəsində DVX-nin informasiya texnologiyaları və rəqəmsallaşma 

sahəsində strategiyası, vahid standartların hazırlanması və həyata keçirilməsi, strateji 

məqsədlərə çatmaq üçün informasiyanın toplanması, emalı və təhlili əsasında biznes 

təkliflərinin hazırlanması sisteminin (business intelligence) yaradılması və DVX-nin 

strukturları arasında informasiya mübadiləsi və rəqəmsallaşma üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin 

optimallaşdırılması nəzərdə tutulur. 
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Quliyeva V.N., Qaziyeva Q.F., Allahverdiyeva Z.C. 

Summary 

The article considers the economic nature and peculiarities of tax administration, 

describes its efficiency indicators and important conditions for improving its quality, 

discusses the importance of segmenting, informing taxpayers and changing their public 

consciousness in increasing the level of tax discipline. They also talk about the work done to 

develop tax administration in our country and the improvements made. It is noted that the 

organization of digitalization and automation processes, ensuring the effectiveness of 

interaction with users of electronic services has been identified as an important priority in 

improving the application of information technology in tax administration in our country. 

 

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ TEXNOLOGİYALARIN 

TƏTBİQİNİN STİMULLAŞDIRILMASI 

Əliyev Tural Şahin oğlu, Fərəcova Gülüstan Ərziman qızı 

Gəncə Dövlət Universitetinin İdarəetmə kafedrası 

Açar sözlər: Qeyri-neft sektoru, iqtisadiyyat, ixrac, sənaye müəssisəsi, 
rəqabətqabiliyyətli məhsullar, dövlət büdcəsi. 

Keywords: Non-oil sector, economy, export, industrial enterprise, competitive 
products, state budget. 

Xülasə: Fikrimizcə dövlət tərəfindən yeni texnoloji proseslərin istehsalata cəlb 

edilməsi, elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nəaliyyətlərinin tətbiqinin stimullaşdırılması 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər umumilikdə qeyri-neft sektorun inkişafında müsbət rol 

oynayacaqdır. Həmçinin, sənaye müəssisələrinin investisiya çatışmazlığının aradan 

qaldırılması məqsədilə dövlətin səmərəli investisiya siyasətinin reallaşdırılmasına ciddi 

ehtiyac vardır. Başqa cür desək, ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin etmək və 

xarici amillərin mənfi təsirlərindən qorunmaq üçün dövlət büdcə vəsaitləri hesabına 

sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilən yardımları artıraraq inkişafın 

keyfiyyətcə yeni modelini formalaşdırmalıdır. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi iqtisadi 

inkişaf strategiyasının əsas hədəflərindəndir. 

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə iqtisadiyyatının ixrac qabiliyyətinin, eləcə 

də rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının artırılması, məşğulluğun təmini kimi mühüm 

http://www.taxes.gov.az/
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məsələlərin inkişafını stimullaşdırmaq istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər gələcəkdə də 

davam etdiriləcəkdir. 

Ölkəmizin müstəqillik əldə etdiyi və bazar münasibətləri yolu ilə inkişaf etməyə 

başladığı sırf 1996-cı ildən etibarən sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı zəruri 

normativ-hüquqi baza yaradılmaqda, bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Lakin qlobal iqtisadi inkişafla ayaqlaşmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən innovasiya fəaliyyəti, siyasəti, onun hüquqi əsasları və digər bu yönümlü tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və əhatə dairəsi ölkədə hələ təkmil və qaneedici səviyyədə 

formalaşmamışdır. Eyni zamanda bu siyasətə uyğun olaraq ölkədə investisiya - innovasiya 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün vacib addımlar atılır, müvafiq innovasiya 

strukturlarının, innovasiya mərkəzlərinin, texnoloji biznes-inkubatorların, texnoparkların 

yaradılması nəzərdə tutulub. Həmçinin, «Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə 

Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya»da innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi, o cümlədən, texnoparklar, texnoloji mərkəzlər, biznes inkubatorları şəbəkəsinin 

genişləndirilməsi bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur [1]. 

Son dövrün elmi yanaşmalarında innovasiya anlayışına, prosesinə baxışlarda müasirlik 

baxımından təkmilləşməkdədir. B.Tvissin tədqiqatlarında innovasiya – yeniliyin, elmi-texniki 

nailiyyətin son nəticələrinin idarəetmə obyektinin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi, sosial, ekoloji 

və digər sahələrdə inkişafın təmin edilməsi məqsədi üçün tətbiq edilən bir məfhum kimi 

dəyərləndirilir [2,s.51]. Təbii ki, belə yanaşma qloballaşmaqda olan dünyanın dəyişkən və 

inkişaf tələbindən irəli gəlir. 

Odur ki, innovasiyalı inkişaf tempi üçün geniş araşdırmalar və kompleks təhlillər tələb 

olunur. İnnovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafı və rəqabətliliyi təmin etmək üçün elmi 

biliklərin, yeni ideyaların, texnika-texnologiya və məhsulların müxtəlif istehsal və idarəetmə 

sahələrində tətbiq edilməsidir. Bu da istehsalın həcminin artırılmasına, keyfiyyətin 

yüksəldilməsinə və maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsinə gətirib çıxardır. Mövcud elmi 

araşdırmalar nəticəsində sənayedə elm tutumlu texnika-texnologiya və modern 

avadanlıqlardan istifadəsi innovasiyaların ictimai mühitdə gerçəkləşməsinə imkan verirsə 

buna innovasiya fəaliyyəti demək olar. 

Azərbaycanda innovasiyalı iqtisadiyyatın tam və mükəmməl şəkildə fomalaşma tələbi 

köklü və əsaslı islahatların, tədbirlərin həyata keçirilməsini ön plana çəkir. Məhz belə 

iqtisadiyyatı yaratmaq ilk növbədə, bu sahədə konkret olaraq əsaslandırılmış, orta və uzun 

müddətə hədəflənmiş siyasətin, strategiyanın, hüquqi əsasların və tənzimləmə mexanizminin 

yaradılmasını tələb edir. Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin və siyasətinin hüquqi əsaslarını 

təmin edəcək əsas və mühüm sənəd kimi President İlham Əliyevin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyası xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Müvafiq sənəddə daha çox innovasiyalı cəmiyyətin, innovativ inkişafın 

istiqamətləri müəyyən edilmiş, Konsepsiyanın tərkib elementlərinin, məzmununun əsasları 

göstərilmiş və hazırlanma müddəti müəyyən olunmuşdur [3,s.18]. 

Milli iqtisadiyyatın və təsərrüfat subyektlərinin innovativ inkişafının təmin edilməsi 

innovasiya potensialı və onunla bağlı əsaslandırılmış informasiya bazası ilə əməlli şəkildə 

əlaqələndirilməlidir. Belə yanaşma hansı növ yeni məhsula, xidmətə ehtiyacın olmasını təyin 

etməyə, müvafiq məhsulun (xidmətin) istehsalının bazar qiymətləndirilməsini aparmağa, bu 

sahədə aparılacaq elmi-texniki və innovasiya tədqiqatlarının nəticələrini bazarın tələbləri ilə 

əlaqələndirməyə geniş imkanlar yarada bilər. Belə tədbirlərin həyata keçirilməsində dövlətin, 

təsərrüfat subyektlərinin, elmi-tədqiqat institutlarının, ali təhsil müəssisələrinin və maliyyə- 

konsaltinq təşkilatlarının birgə fəaliyyəti daha çox səmərə verə bilər. 

İqtisadiyyatın inkişafının innovasiya mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 
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inteqrasiyasına nail olmaqla uzunmüddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi 

inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. 

Beynəlxalq miqyasda milli innovasiya sistemləri iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətliliyinin və ölkənin ixrac potensialının artırılmasına, iqtisadi fəallığın daha da 

sürətlənməsinə zəmin yaradır. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində innovativ məhsullardan istifadə 

səviyyəsi və innovasiya potensialı milli innovasiya sisteminin formalaşma səviyyəsindən 

asılıdır. Milli innovasiya sisteminin qurulmasında isə məqsəd, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sektorları üzrə daha müasir və çevik fəaliyyətin təmin edilməsi, yüksək təhsilli və ixtisaslı 

kadrların, elmi işçilərin hazırlanması, elmi-tədqiqat institutlarının müasir əsaslarla inkişaf 

etdirilməsi, ixtiraçıların fəallığının artırılması, onların müasir istehsal proseslərinə cəlb 

edilməsi, o cümlədən yenilikçi fikir və ya ixtiraların markalaşdırılmasıdır. 

Milli innovasiya sistemi çərçivəsində əsas strateji vəzifələri iqtisadi, sosial, hərbi və bu 

kimi digər sahələrin innovasiya yönümlü inkişafını proqnazlaşdırılması və 

modernləşdirilməsidir. Ölkədə yaranan innovasiya tələbatını nəzərə alaraq region və 

müəssisələrin inkişaf tendensiyasını elmtutumlu sahəyə yönəldərək investitsiya yatırımlarını 

realizə edərək düzgün formada həyata keçirilməsi tələbi duyulur. 

Azərbaycanda innovasiya sahəsində aparılacaq islahatları uğurla həyata keçirmək üçün 

iqtisadi inkişafın müəyyən olunmuş prioritet istiqamətləri, onların həyata keçirilmə 

mexanizmləri və mütərəqqi üsullarla proqnozlaşdırılması üzrə mövcud çətinliklər həll 

olunmalıdır. Burada İKT-lərin imkanlarından daha səmərəli istifadə olunması, onların təkmil 

proqram təminatının hazırlanması və inteqrasiya prosesi üzrə sistemli tədqiqatların aparılması 

məsələsi də qarşıda durur. Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin təşkilində və inkişafında onun 

infrastruktur sisteminin təkmil şəkildə formalaşması, bununla bağlı dövlət səviyyəsində zəruri 

tədbirlərin, islahatların həyata keçirilməsi öz zəruriliyi ilə çıxış edir. Müvafiq infrastruktur 

sisteminin yaradılmasında innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif yönümlü texniki parkların, 

konsaltinq-məsləhət təşkilatlarının, maliyyə təminatını həyata keçirəcək fondların, vençur 

təşkilatlarının, geniş profilli mərkəzləşmiş informasiya banklarının, innovasiya-marketinq 

xidmətinin, bazar tələblərinə çevik reaksiya verən idarəetmə sisteminin təşkili vacib 

məsələlərdəndir. 

Ölkədə son illər ərzində elm və elmtutumlu sahələrin inkişafı üçün dövlət büdcəsindən 

ayrılan vəsaitlərin həcmi artırılsa da, ÜDM-dəki payı isə çox aşağı olaraq qalır. 

Ruspublikamızın ixrac və idxal səviyyəsini müqayisə etsək görərik ki, idxal edillən 

məhsulların həcmi 3 dəfəyə qədər çoxdur. İxrac edilən məhsulların əsasını isə xam neft, təbii 

qaz, neft məhsulları və az sayda kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir. Sənaye sahələrində baş 

verən texniki-texnoloji çatışmazlıqlar yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına imkan vermir. Bu 

sahələrin inkişafı üçün innovasiyaların tətbiqi zəruri hal kimi qiymətləndirilir. 

Ümumiyyətlə, göstərilən nəticələr son illərdə müsbət istiqamətdə yaxşılaşır. Bunlara 

digər vacib hesabatda – Dünya Davos İqtisadi Forumunun iki il öncəki Rəqabətqabiliyyətlilik 

İndeksi (Global Competitiveness Index 2016- 2017) Hesabatına nəzər salsaq, görürük ki, 

Azərbaycan innovasiyaların bazis göstəricisinə görə, MDB məkanında 1-ci yeri tutur 

(dünyada 49-cu yer), əsasən ona görə ki, “innovasiya imkanları” çox yüksəkdir: dünya 

miqyasında 42-ci yer. Bununla yanaşı, elmi fəaliyyət imkanlarımız da var, çünki “elmi- 

tədqiqat təsisatlarının keyfiyyəti” indeksinə görə, Azərbaycan 68-ci yeri tuturdu. Üstəlik, 

ƏMH-nın qorunmasına görə o zaman Azərbaycan dünyada 68-73-cü yerləri tutaraq, MDB 

məkanında lider üçlüyündədir.[4] 

Dünya iqtisadiyyatında baş verən müəyyən probilemlərə baxmayaraq, Azərbaycanın 

iqtisadi tərəqqisi davam edir. Formalaşan sosial - iqtsadi inkişafı yüksək qiymətləndirsək də, 

onu da qeyd etməliyik ki, respublikada innovasiya fəaliyyətinin təşkili və inkişaf etdirilməsi 

sahəsində bir çox dünya ölkələrinin səviyyəsindən aşağıda durur. Hazırda iqtisadi inkişafda 
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aqrar və sənaye sahələrindən fərqli olaraq elmtutumlu yüksək texnologiya məhsullarına yer 

verilir. Bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə bilik istehsalı iqtisadi inkişafın əsas mənbəyidir. 
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STIMULATION OF APPLICATION OF INNOVATION-ORIENTED 

TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Aliyev Tural Shahin, Farajova Gulustan Arziman 

Summary 

In our opinion, the measures taken by the state to attract new technological processes to 

production, to stimulate the application of the latest achievements of scientific and 

technological progress will play a positive role in the development of the non-oil sector in 

general. There is also a serious need for the implementation of an effective state investment 

policy in order to eliminate the investment deficit of industrial enterprises. In other words, in 

order to ensure the sustainable development of the country's economy and to protect it from 

the negative effects of external factors, the state must form a qualitatively new model of 

development by increasing assistance to the development of the non-oil sector at the expense 

of the state budget. The non-oil industry in Azerbaijan is one of the main goals of the 

economic development strategy. 

The measures taken to stimulate the development of the non-oil sector, the export 

capacity of the country's economy, as well as the production of competitive products, 

employment and other important issues will be continued in the future. 

 
 

ÖLKƏ İQTİSADİYYATININ MÜASİR İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏ 

PROTEKSİONİST SİYASƏTİN TƏTBİQİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Quliyeva Yasəmən Kamal qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat kafedrası 

Açar sözlər:idxal,ixrac,gömrük,rüsum,iqtisadi tənzimlənmə,proteksionizm 

Key words: import, export, custom, tax, economic regulation 

Bilindiyi kimi dövlətlər xarici ticarətin həyata keçirilməsində əsasən iki metoddan 

istifadə edir. Birincisi beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində idxalda və ixracda heç bir 

məhdudiyyətin qoyulmadığı sərbəst ticarətdir digəri isə xüsusilə inkişaf etməkdə olan 

dövlətlərin maraqları ilə üst-üstə düşən yerli istehsalçılarının xarici rəqiblərlə rəqabətdə üstün 

mövqedə olmamasına görə onların mühafizəsi zərururətindən irəli gələrək həyata keçirilən 

proteksionist siyasətdir. Qeyd etməliyik ki,əsasən yerli istehsalçıları stimullaşdırılmasına və 

xarici təsirlərdən qorunmasına xidmət edən proteksionist siyasət qloballaşan iqtisadi sistemdə 

getdikcə effektini itirməkdə olan bir iqtisadi metoda çevrilir. 

Son illər respublikamızda xarici ticarətinin vəziyyətinə nəzər saldıqda ixracın 

inkişafının müqabilində müsbət ticarət saldosunun əldə olunduğunu görürük.Təbii ki,ixracın 

idxalı üstələməsi hər bir ölkə iqtisadiyyatı üçün arzuolunan nəticədir. Lakin respublikamızda 

ixracın strukturundakı əmtəələrə nəzər saldıqda burada neft və neft məhsullarının və 
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ümumiyyətlə xammal təyinatlı məhsulların geniş həcmə malik olduğunu görərik. Bunun da 

başlıca səbəbi respublikamızda ixraca yararlı rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının tam 

hədəflənən səviyyəyə çatmamasıdır. Kənd təsərrüfatı başda olmaqla bir çox istehsal 

sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarların daxili istehlak bazarında rəqabət imkanlarını 

yüksəltmək məqsədilə dövlətimiz tərəfindən proteksionist tədbirlər zaman-zaman tədbiq 

olunur. 
 

Diaqram1.Respublikanın ticarət dövriyyəsinin strukturu (milyard manatla) 
Mənbə:Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları 

 

Azad ticarət tərəfdarlarına görə, proteksionizm inhisara yol açır, iri firmalar kiçik təsərrüfat 
subyektlərini bazardan sıxışdırıb çıxararaq və ya da özlərinə birləşdirərək inhisar mövqeyi əldə edilər. 

Azad ticarət isə yuxarıdakılara yol verməməklə yanaşı, bazar mexnizminin fəaliyyətinə 
əsaslandığı üçün börokratik əngəlləri də minimuma endirir. Proteksionizm tədbirlərinin tətbiqi isə çox 
qarışıq bürokratik mexanizmin formalaşdırılmasına səbəb olur. Bu isə resurs israfına, korrupsiyaya 
gətirib çıxara bilər. 

Xarici ticarətdə proteksionizmi müdafiə edənlər isə bir sıra faktorları irəli sürürlər. Belə ki, onlar 
proteksionizmin milli təhlükəsizlik, iqtisadi artım, strateji ticarət siyasətlərinin həyata keçirilməsi, 
dempinqin önlənməsi üçün zəruri olduğunu bildirirlər. Digər səbəblər kimi isə onlar ölkədə 
məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, ticarət şəraitinin yaxşılaşdırılması və xarici bazarlarda 
rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını göstərirlər. 

Qeyd edilməlidir ki, müasir dövrdə proteksionizm adətən nisbətən dar sahələrdə 
təmərgüzləşir. Inkişaf etmiş ölkələr öz aralarında kənd təsərrüfatı, toxuculuq, hazır paltar və polad 
sənayeləri üzrə bu siyasəti yeridirlər. Inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında bu 
siyasət özünü inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən sənaye əmtəələrinin ixracında göstərir. Inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin öz aralarında ticarəti zamanı isə proteksionizmin obyekti ənənəvi ixrac 
əmtəələri olur. 

Proteksionizm meyllərinin inkişafı proteksionizmin bir neçə formasını fərqləndirməyə imkan 
verir:  

- selektiv proteksionizm bu zaman siyasət ayrı-ayrı ölkə və əmtəələrə qarşı yönəldilir; 

- sahəvi proteksionizm bu zaman müəyyən sahələr, ilk növbədə aqrar proteksionizm 

çərçivəsində kənd təsərrüfatı müdafiə edilir; 
- kollektiv proteksionizm-ölkələr birliyi tərəfindən bu birliyə daxil olmayan digər 

ölkələrə qarşı həyata keçirilən siyasət başa düşülür; 

- gizli proteksionizm-daxili iqtisadi siyasətin metodları ilə həyata keçirilən siyasət 

nəzərdə tutulur. 

Davamlı iqtisadi inkişafın əsas şərtlərindən biri istehsal sahələrinin yüksəlişinə nail 

olmaq və ilk olaraq daxili təlabatı yerli istehsal imkanları ilə ödəməkdir. Ölkədə artan 
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təlabatın bir hissəsini idxal hesabına ödənilməsi və iqtisadiyyatı yalnız bir sahəyə 

indekslənməsi iqtisadi inkişafın davamlılığı ücün böyük risq təşkil edir. Təbii ki, bu 

problemin aradan qaldırılması üçün son illər ölkədə aparılan məqsədyönlü islahatlar təqdirə 

layiqdir. Lakin fikrimizcə proteksionist tədbirlərin məhdud səviyyədə istifadəsinə imkan 

yaradacaq və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verəcək bir sıra tədbirləri daha effektli 

şəkildə həyata keçirməsi məqsədə uyğun olardı: 

- iqtisadi diversifikasiya tətbirlərinin gücləndirilməsi, 

- ixracyönümlü istehsalın inkişafının sürətləndirilməsi; 

- idxalı əvəzedici sahələrin inkişaf imkanları və prespektivlərinin araşdırılması, 

- inhisarcılıq meyillərinin aradan qaldırılması tədbirlərinin gücləndirilməsi ; 

- rəqabət mühitinin dahada inkişaf etdirilməsi, 

-xarici investisyaların cəlb edilməsi məqsədilə təşviq mexanizmlərinin 
formalaşdırılması və s. 
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FEATURES OF THE APPLICATION OF PROTECTIONIST POLICY IN 

THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY 

Guliyeva Yasaman Kamal 

Summary 

As it is known, states make use of two methods in the implementation of foreign trade. 

First is the free trade where within the framework of international law no restrictions are put 

on imports and exports and the other is protectionist policy that is based on the protection of 

local producers and coinciding with their interests not to overlap foreign competitors in the 

process of foreign trade. 

 

 
MÜASİR DÖVRDƏ AQROBİZNES ANLAYIŞI 
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Açar sözlər: Aqrobiznes; yeni texnologiyalar; kommersiya; sahibkarlıq 
fəaliyyəti;əkinçilik. 
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Aqrobiznes təsərrüfat və əkinçiliklə əlaqəli ticarət fəaliyyətlərini əhatə edən iş 

sektorudur. Ticarət bir kənd təsərrüfatı malının bazara göndərilməsi üçün tələb olunan bütün 

addımları əhatə edir: istehsal, emal və paylama. Əkin sahələri olan ölkələrdə iqtisadiyyatın 

vacib bir hissəsidir, çünki kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilə bilər. 

Aqrobiznes "kənd təsərrüfatı" və "iş" sözlərinin birləşməsidir və kənd təsərrüfatı 
istehsalı ilə əlaqəli hər hansı bir işi ifadə edir. 
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Ümumiyyətlə aqrobiznes əkinçiliyə aiddir, lakin qəribə termin faktiki təsərrüfatlarla 

əlaqədə tez-tez istifadə olunmur. Bunun əvəzinə, aqrobiznes ən çox maşın və toxum tədarükü 

kimi təsərrüfat girişlərini təmin edən əkinçiliklə əlaqəli bir iş deməkdir. 

Aqrobiznes həm də anbarlar, emalçılar, topdansatış satıcıları, pərakəndə satıcılar və 

daha çox təsərrüfat məhsullarının marketinqi ilə məşğul olan müəssisələri təsvir etmək üçün 

istifadə olunur. Korporativ əkinçiliyi tənqid edənlər tərəfindən aqrobiznes termininin 

istifadəsi, bu termini ətraf mühitə şübhə doğuran, qeyri-üzvi məhsullar istehsal edən böyük 

şirkətlər və şirkətlərlə əlaqələndirərək mənfi bir aura yaratdı, eyni zamanda daha kiçik, 

potensial davamlı təsərrüfatların mənfəət əldə etməməsini təmin etdi. 

Aqrobiznesin həqiqi tərifi əkinçiliklə əlaqəli müəssisələrin qısaca təsvir edilməsini 

təmin edir. 

Aqrobiznes 2 əlaqəli ticarət fəaliyyətlərini əhatə edən iş sektorudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sxem.1 

 

Ticarət bir kənd təərrüfatı malının bazara göndərilməsi üçün tələb olunur. 

ABŞ-da, Ithaca'daki Cornell Universitetindən Iowa Dövlət Universitetinə qədər 

müxtəlif kollec və universitetlərdə aqrobiznes ixtisası almaq mümkündür. Dərəcələr təsərrüfat 

rəhbərliyinin iqtisadiyyatı və kənd təsərrüfatının idarəedilməsi elminə yönəlmişdir. 

Aqrobiznes kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsinin fərqli aspektlərinə 

inteqrasiya olunmuş bir sistem kimi yanaşır. Fermerlər heyvan yetişdirir və meyvə və tərəvəz 

məhsullarını hasat əməliyyatlarını istiqamətləndirmək üçün GPS istifadəsi də daxil olmaqla 

inkişaf etmiş məhsul yığım texnikasının köməyi ilə alır. İstehsalçılar özlərini idarə edə bilən 

getdikcə daha səmərəli maşınlar inkişaf etdirirlər. Emal müəssisələri mal-qaranı daşınma üçün 

təmizləmək və qablaşdırmağın ən yaxşı yolunu müəyyənləşdirir. Sənayenin hər bir alt 

qrupunun istehlakçı ilə birbaşa əlaqə qurma ehtimalı olmadığı halda, hər biri qiymətləri 

məqbul tutmaq üçün səmərəli fəaliyyət göstərməyə yönəlmişdir. 
 

 

 
təsərrüfat 

 

 
əkinçilik 

 

 
 

Aqrobiznes 
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Aqrobiznesdə olduğu kimi biznesin də iki əsas növü mövcuddur: 
 

 

 

 

1. Sahibkarlıq 

• sahibkarlıq öz məhsulunu istehsal edib 
sonra onu satmaq deməkdir. Sahibkarlığın 
sxemi: hazırlaya bildiyin əmtəəni axtar; 
keyfiyyətli əmtəə hazırla; bazarla işlə; fəal 

ticarət et; gəlir götür. 
 
 
 

 
2. Kommersiya 

 

• kommersiya (ticarət) heç nə istehsaİ 
etmədən malların satışı (və ya alınıb - 
satılması) hesabına gəlir əidə etmək 
deməkdir. 

 
 
 

 

Sxem. 2 

 

Biznesin məqsədi - bu elə başlıca nəticədir ki, hansı ki, ona müəssisə öz fəaliyyətində 

kifayət dərəcədə uzun müddət ərzində çalışır. Biznesin məqsədi onun xarakteri, inkişaf 

səviyyəsi və vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Onlardan vacibləri aşağıdakılardır: 

 mənfəət əldə edilməsi; 

 biznesin inkişafı üçün lazımi vəsaitiərin yığılması; 

 cəmiyyətə lazımlı əmtəə və xidmətlərin təklif olunması; 

 bazarda və sahələrdə qabaqcıl mövqeni əldə etmək; 

 istehlakçıların tələbatının optimal ödənilməsi; 

 öz əməkdaşlarına öz bacarıq və qabiliyyətlərini həyata keçirməyə imkan yaratmaq. 

• biznesin növləri sahibkarın əsas fəaliyyət mühitini müəyyən edir. Qanuni hal kimi, 
istehsal, kommersiya və maliyyə bizneslərini fərqləndirirlər. 

 istehsal biznesi-xüsusilə müasir şəraitdə respublikamızda ən çətindir. Buna görə də 
çoxlu sayda, əksər sahibkarlar kommersiya və əmtəə-vasitə istiqamətinə üstünlük verirlər. 

Bazar qüvvələri aqrobiznes sektoruna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. İstehlakçı 

dadındakı dəyişikliklər hansı məhsulların yetişdirildiyini və böyüdülməsini dəyişdirir. 

Məsələn, istehlakçı ləzzətinin qırmızı ətdən uzaqlaşması mal əti üçün tələbin və buna görə 

qiymətlərin düşməsinə səbəb ola bilər, məhsula olan tələbin artması isə fermerlərin 

yetişdirdiyi meyvə və tərəvəz qarışığını dəyişə bilər. Daxili tələbə uyğun olaraq sürətlə dəyişə 

bilməyən müəssisələr məhsullarını xaricə ixrac etmək istəyə bilər, amma bu uğursuz olarsa 

rəqabət edə və işlərini davam etdirə bilməzlər. 

Əkinçilik sənayesinə sahib ölkələr qlobal rəqabətin davamlı təzyiqləri ilə üzləşirlər. 

Buğda, qarğıdalı və soya lobya kimi məhsullar fərqli yerlərdə oxşar olma meylinə sahibdir və 

onları əmtəə halına gətirir. Rəqabət qabiliyyətli qalmaq kənd təsərrüfatı müəssisələrinin daha 

səmərəli fəaliyyət göstərməsini tələb edir ki, bu da yeni texnologiyalara yatırımlar, 

məhsulların gübrələmə və suvarma üsulları və qlobal bazara yeni bağlanma yolları tələb edə 

bilər. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qlobal qiymətləri sürətlə dəyişə bilər və bu da istehsal 
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planlaşdırmasını çətin bir fəaliyyətə çevirir. Şəhərətrafı və şəhər əraziləri bölgələrinə 

genişləndikcə fermerlər də yararlı torpaq sahələrində azalma ilə üzləşə bilərlər. 

Aqrobiznesdə yeni texnologiyalardan istifadə 

Yeni texnologiyanın istifadəsi qlobal aqrobiznes sektorunda rəqabətə davam gətirmək 

üçün vacibdir. Fermerlər rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün məhsul xərclərini azaltmalı və 

kvadrat dönümlük məhsulu artırmalıdırlar. Yeni dron texnologiyası sənayenin qabaqcıl 

hissəsidir. Massachusetts Texnologiya İnstitutu (MIT) tərəfindən 2016-cı ildə yayımlanan bir 

məqalə müəyyənləşdirildi 

Altı yol dronlar əkinçiliyi inqilab edir. Torpaq və tarla analizi, əkin və məhsulun 

monitorinqi daxil olmaqla, bu üsullar məhsulun məhsuldarlığının artırılması və aqrobiznes 

sektorunun irəliləməsi üçün əsas olacaqdır. Dron texnologiyasının istifadəsinə dair əsas 

narahatlıq sahələri dron əməliyyatlarının təhlükəsizliyi, məxfilik məsələləri və sığortanı əhatə 

edən suallar olaraq qalır. 

Aqrobiznes geniş bir sahə olduğundan, müxtəlif şirkət və əməliyyatların geniş spektrini 

özündə birləşdirir. Bu sahədəki şirkətlər qida istehsalının bütün aspektlərini əhatə edir.İqlim 

dəyişikliyi aqrobiznes sənayesindəki bir çox şirkətə qarşı kəskin təzyiq göstərmişdir. 

Aqrobiznesə milli miqyasda qida istehsalında iştirak edən çoxmillətli konqlomeratlara qədər 

kiçik ailə təsərrüfatları və qida istehsalçıları daxildir. 

John Deere avadanlıqları istehsal edən Deere & Company, klassik bir aqrobiznes 
şirkətinin ən məşhur nümunələrindən biri ola bilər. 

Deere & Company fermer təsərrüfatlarına sahib deyil və ya qida məhsulları istehsal 

etmir, lakin demək olar ki, hər fermer bir John Deere traktoruna, balya istehsalçısına və ya 

beşinci yaşıl və qızıl ferma avadanlığına sahibdir. 

Herbisid Roundup (glyphosate) və genetik olaraq dəyişdirilmiş müxtəlif Roundup 

Ready toxumlarını istehsal edən Monsanto şirkəti, bir aqrobiznes şirkətinin başqa bir 

nümunəsidir. Başqa birisi, Dow AgroScience LLC (Dow Chemical Company-nin tamamilə 

iştirakçısı olan), marketinq toxumlarına əlavə olaraq pestisidlər, herbisidlər və funqisidlər 

istehsal edir. 

Archer Daniels Midland Şirkəti və ya ADM, kanola və soya kimi yağlı toxumları 

işləyir, qarğıdalı qarğıdalı şərbəti, dekstroz və nişasta kimi maddələrə işləyir və məhsulları 

həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda nəql edir. 

ABŞ-ın ən böyük donuz əti istehsalçısı olan Smithfield Foods Inc., təsərrüfatlarına 

sahib və rəhbərlik etdiyi halda, əkinçilik termini ümumiyyətlə faktiki təsərrüfatları ifadə 

etmək üçün istifadə edilmir. Smithfield, dünyanın ən böyük donuz əti istehsalçısı və Çinin ən 

böyük ət istehsalçısı olan Çin şirkəti WH Group-a (əvvəllər Shuanghui International) 

məxsusdur. 
 

Aqrobiznes və. Üzvi əkinçilik 
ABŞ-da, normal olaraq üzvi kənd təsərrüfatı müəssisələrindən fərqli olaraq istifadə 

olunan aqrobiznes termini eşidəcəksiniz. Məsələn, bir çox insan geniş miqyaslı ticarət kənd 

təsərrüfatı əməliyyatlarından bəhs edərkən bu termindən istifadə edəcəkdiraqrobiznes, ancaq 

kiçik miqyaslı, üzvi təsərrüfatlarla əlaqəli istifadə olunan termini eşitməyəcəksiniz. 

Kiçik ailə təsərrüfatları, daha kiçik üzvi əkinçilik şirkətləri və üzvi fermerlər, əkinçilik 

bazarında yer qazanmaq istəyərkən nəhəng əkinçilik şirkətləri ilə rəqabət etməli olduqlarını 

hiss edirlər. Ailə fermerləri arasında aqrobiznes və korporativ təsərrüfatların ələ keçirilməsinə 

görə nəsli kəsilməkdə olan bir növ olduqlarına dair davamlı bir hiss var. 
Kiçik üzvi təsərrüfatlar tez-tez John Deere traktorları kimi kənd təsərrüfatı məhsulları istifadə 

edirlər. Ayrıca, kiçik üzvi təsərrüfatlar eyni bazar üçün daha böyük, korporativ mülkiyyətə sahib olan 

təsərrüfatlarla rəqabət etmir. Məsələn, insanlıq baxımından istehsal edildiyi və faydalı qida miqdarı 

daha yüksək olduğu üçün otlaq donuz əti satın almağa üstünlük verən bir müştərinin, şərti olaraq 

istehsal olunan, mağazada satın alınan donuz ətini məqbul bir əvəz kimi qəbul etməsi çətin. 
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In general, agribusiness refers to agriculture, but the strange term is not often used in 

connection with actual farms. Instead, agribusiness is a farming-related business that provides 

farm incomes, such as most machinery and seed supplies. 
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Xülasə: İqtisadiyyatın daha da inkişafı və şaxələndirilməsinin sürətləndirilməsi üçün ən 

vacib vəzifələrdən biri prioriteti yüngül sənaye olan qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. 

Məqalədə Azərbaycanda yüngül sənayenin mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və buna 

mane olan problemlər araşdırılıb. Məqalədə məhsul çeşidininin formalaşması mexanizminin 

olmaması və bu mexanizmin yaradılması nəticəsində baş verən çeviklik, ölkədə yüngül 

sənayenin daha da inkişafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və dünya bazarlarına 

çıxarılması üçün şərait yaratmaq üçün zəruri olan bir sıra tədbirlər təklif olunur. 

Azərbaycanda yüngül sənayenin başlıca hədəflərindən biri qoyulmuş kapitalın tez 

qaytarılmasıdır. Bu sahənin, yüksək texnoloji xüsusiyyətləri minimum xərclərlə istehsal 

olunan məhsulun çeşid dəyişməsinə imkan verməsidir ki, bu da öz növbəsində istehsalın 

cəldliyini təmin edir. Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, toxuculuq mallarının yaranması çox 

qədim dövrlərə təsadüf edir. Yüngül sənaye sahəsi ilkin xammalı emal edən və hazır 

məhsullar istehsal edən sənaye sahələri və müəssisələrini özündə birləşdirir. İnsanlar əvvəllər 

geyim paltarlarını ilkin olaraq heyvanların dəriləri, sonralar isə toxuduqları paltarlarla əldə 

etmişlər. İpək yolunun ta qədimlərdən Azərbaycan ərazisindən keçməsi, Şirvan, Şəki, Şamaxı 

ipəyinin şöhrəti haqqında faktlar məlumdur. Məsələn respublikada xalçaçılığın qədim tarixi 

XIII əsrə təsadüf edir. Azərbaycanın çox qədim və ənənəvi sahələrindən biri olan yüngül 

sənaye sahəsi iqtisadi əlaqələrinin inkişafı baxımından mühüm potensiala malikdir, ölkənin 

yüngül sənaye müəssisələri əsasən pambıq, yun, barama, və göndəri xammalı məhsullarının 

emalına əsaslanır. Yüngül sənayenin əsas sahələri: toxuculuq, tikiş, gön-dəri, xəz və ayaqqabı 

sahələri sayılır ki, bu məhsullardan geyim kimi istifadə etməkdən başqa mebel, aviasiya, 

avtomobil, yeyinti, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, səhiyyə və s. sahələrdə istifadə edilir [1]. 

Məhsulun keyfiyətinin yüksəldilməsi və çeşidinin yaxşılaşdırılması problemləri konkret 

ilkin xammalın istehsalından son hazır məhsul istehsalına qədər bütün proseslərlə sıx 

əlaqədardır. Geyim məhsulları istehsal edən tikiş fabriklərində tikilən geyimlərin 40-50%-ni 
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yenidən tikmək malgöndərənlərə qaytarmaq və ya qiymətini aşağı salmaq lazım gəlir. Bu 

sahədə məhsulun keyfiyyətini əsaslı surətdə yaxşılaşdırmaq üçün yeni növ geyim çeşidləri 

istehsalı ilə məşğul olmaq lazımdır. Habelə yeni tikiş müəssisələrini tikib istifadəyə vermək 

və texnologiyanı modernləşdirmək lazımdır. Respublikanın yüngül sənayesindəki problemlər 

tikiş müəssisələrində çevik quruluşa malik maşınqayırma müəssələrinin olmaması ilə baglıdır 

və ona görə də istər-istəməz digər dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşürük. Beləliklə, məhsulun 

keyfiyyətini, onu formalaşdıran təkmil istehsal-texniki baza yaratmaqla, yeni mütərəqqi 

texnologiyaları tətbiq etməklə yaxşılaşdırmaq olar. 

Yüngül sənaye sektoru tarixən Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biri 

olmuşdur. Belə ki, keçmiş ittifaq dövründə xüsusilə 1970-1985-ci illərdə respublikamızda 

yüngül sənayenin inkişafında ciddi nailiyyətlər qazanılmışdı. Müvafiq dövrdə əldə olunan 

müsbət göstəricilərə, yüngül sənaye sahələrinin inkişafı üçün görülən məqsədyönlü tədbirlərin 

nəticəsində mütərəqqi istehsal infrastrukturunun formalaşdırılması və sahənin xammal 

mənbəyi olan kənd təsərrüfatının inkişafında müsbət dönüşün baş verməsi səbəb olmuşdur[4]. 

Çeşidlərin davamlı təkmilləşdirilməsi istehsalın səmərəli inkişafının obyektiv 

zərurətidir. O sonsuzdur və elmi-texniki tərəqqinin fasiləsiz inkişafı, əhalinin tələbatlarının 

artması, dəbin dəyişməsi ilə şərtlənir. Geyimin konstruktiv-texniki təkmilləşdirilməsi, yəni 

onun texnoloji möhkəmliyi və uzunmüddətliliyi, məsələləri üzərində çoxlu sayda alimlər və 

tikiş sənayesinin mütəxəssisləri işləyir. 

Son illərdə məhsulun çeşidinin optimal təyin olması məsələləri üzrə də çox sayda 

tədqiqatlar aparılmışdır. Bu bazar iqtisadiyyatında bütövlükdə sahələrin və ayrı-ayrı 

müəssisələrin optimal fəaliyyətinə qoyulan tələblərin artması ilə izah edilir [2,3]. 

İndiki inkişaf etmiş ölkələrdən gətirilən idxallara görə müəssisələrin modernləşdirilməsi 

bu günə qədər xarici valyutanın olmaması səbəbindən demək olar ki, qeyri-mümkündür, 

çünki sənaye bütövlükdə ixracata yönəldilmir, yüngül sənaye məhsulları üçün daxili bazar 

tələbatının həcmi yalnız 2% -ə, qalan 98% idxala yönəldilmişdir. Bundan əlavə, onların 4% -i 

rəsmi idxal hesabına, qalan 94% isə qeyri-rəsmi olaraq ölkəyə idxal olunan yüngül sənaye 

məhsullarının hesabına təmin olunur. Ölkənin yüngül sənaye sahəsi yalnız öz ixrac 

məhsullarının rəqabət qabiliyyətini artıraraq idxal ilə əvəz edilə bilər. [4] 

Məhsul çeşidinin formalaşdırılmasına və sistemli təhlilinə kompleksli yanaşmanı 

reallaşdıran işlər demək olar ki yox dərəcəsindədir. Nəticədə məhsulun formalaşdırılması 

mexanizminin sistemli təhlili hələ indiyə qədər həyata keçirilməyib, təminatın məlumat bloku 

yaradılmayıb və bu aktual praktiki məsələlərin həllini çətinləşdirir. 

Çeşidin elmi əsaslarla idarə edilməsinə idarəetmə iyerarxiyasının bütün səviyyələrində 

optimallaşdırma məsələlərinin həlli vasitəsiylə nail olunur. Bu zaman ən vacibi aşağıdakı 

işləmələrdir: 

- məhsul çeşidinin formalaşdırılması mexanizminin təyin edilməsi; 
- bu mexanizmin bütün aparıcı həlqələri arasında əsas funksional əlaqələrin 

müəyyənləşdirilməsi; 

- baxılan prosesin məlumat axınlarının tədqiqi; 

- çeşidin formalaşdırılması mexanizminin fəaliyyət göstərməsinin və 

təkmilləşdirilməsinin ən vacib istiqamətlərinin aşkar edilməsi. 

Tikiş məmulatları çeşidinin formalaşdırılması mexanizmi dedikdə əhalinin cari və 

perspektiv tələbatlarının ödənilməsi üçün məhsul çeşidinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini 

müəyyənləşdirən tədbirlər sistemini başa düşmək lazımdır. Bu mexanizmdə ilkin həlqə 

istehsalçı və alıcıdan ibarət hüceyrədir. İstehsal obyektlərinin və məhsul istehlakçılarının 

tələblərinin parametrlərinin dəyişdrilməsi çeşidin planlaşdırılması və idarə edilməsidir. 

Digər tərəfdən istehsalçılar və istehlakçıların qarşılıqlı əlaqələri tələb və təklifin 

qarşılıqlı hərəkətlərində təzahür edən özünütənzimləmənin birbaşa və əks əlaqələri vasitəsiylə 

həyata keçirilən nisbətən qapalı funksional dövrü təşkil edirlər. Prosesin idarə  edilməsi 
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mexanizminin dərindən öyrənilməsini və məqsədyönlü tənzimlənməsini tələb edən 

mürəkkəbliyi ilə izah edilir. 

Məhsul istehsalında çeşidin formalaşdırılması mexanizminin təhlilinə başlamazdan 

qabaq tələbatların reallaşdırılması prosesini izləyək. Bu prosesin ümumiləşdirilmiş əksini 

sxematik olaraq çeşidin formalaşdırılmasının genişlən-dirilmiş sisteminin bir növ başlanğıc 

mövqeyi kimi təsvir edək (şəkil 1). 

Tələbatların reallaşdırılması prosesində ən vacib həlqə istehsaldır. O tələbin ödənilməsi 

vasitəsiylə istehlakçılara təsir edir. İstehlak isə öz növbəsində istehsal vasitəsiylə tələbatlara 

təsir edir. Bu kateqoriyaların qarşılıqlı əlaqəsinin xarakteri işlərdə hərtərəfli açıqlanmışdır, 

deməli şəxsi tələbatların reallaşdırılması sistemi də açıqlanmışdır. Bu sistemin fəaliyyət 

göstərməsinin məqsədi tələbatın maksimal şəkildə ödənilməsidir: (1) 

  min( S  R) 

Т – sistemin məqsədi; 

S – xusüsusi məhsula olan tələbat; 

R – tələbatların faktiki təmin olunması;. 

Sistemin fəaliyyətinin qiymətləndirmə meyyarı istehsal olunan məhsulların əhalinin 

təlabatlarının maksimum dərəcədə ödənilməsini təmin etməsidir. 

Sistemin fəaliyyətinin keyfiyyət göstəriciləri o zaman yüksək əhəmiyyətli olur ki, 

sistemin işi obyektiv tələbatlarla bağlı olsun, daha dəqiq desək tam ödəmək imkanına malik 

olsun. Şərti olaraq təlabatların reallaşdırılma sistemində 2 kontur ayırmaq olar. 

1) I kontur–istehsalın inkişaf etdirilməsinin formalaşdırılması; 
2) II kontur – istehsal olunan məhsulların çeşidlərinin həcmi və struktrunun 

formalaşdırılması. 
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Şəkil 1 
Yüngül sənaye məhsullarının formalaşma mexanizmi 

I 
 
 
 
 
 

I 
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mexanizmi 

 

 

 

 

 

 

 
II Çeşidlərin 
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mexanizmi 
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Şək.1.Tələbatların reallaşma sistemi 

 

Çeşidin formalaşdırılması mexanizminin modelinin qurulması sistemin düzgün 

idarəedilməsi və bu mexanizmə iqtisadi cəhətdən sistemli yanaşmanın əsas tələblərindən irəli 

gəlir. Bundan ötəri aşağıdakıları: 

а) çeşidin formalaşdırılması prosesinin ayrı-ayrı tərəflərinə qarşılıqlı əlaqələrinə 

sistemin tamlığını təzahür edən sistem elementləri kimi baxaq; 

b) prosesi müəyyən giriş və çıxışlar ilə xarici aləmlə bağlı olan sistem kimi təsvir edək; 
c) prosesi əsas yarımsistemlərin sistemini və onların tərkib hissələri olan elementləri 

müəyyənləşdirən sxem şəklində təsvir edək; 

d) sistemin fəaliyyət göstərməsini istiqamətləndirən əsas məlumat axınlarını təyin edək. 

Tikiş çeşidlərinin istehsalında şəxsi tələbatların reallaşdırılması sistemini I və II kontur 

üzrə, çeşidin formlaşdırılması mexanizmini isə iki P və A yarımsistemi şəklində təsvir edək. 

Birinci yarımsistem (P) iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış çeşidi təmin edir, məhsulun 

səmərəli istehsalı üçün şərait yaradır. İkinci yarımsistem (A) isə tələbi təmin etmək və tikiş 

Obyektiv 
tələbatlar 

İstehsalat 
(təklif) 

Tədiyə 
(alıcılıq) 

qabiliyyəti 

Bazar 
(istehlakçı) 

А 

P 



232  

məmulatlarının çeşidinin istehsal prosesində optimallaşdırılmasına xidmət edir. Hər iki 

yarımsistemin öz giriş və çıxışı var ki, onlar arasında birbaşa əlaqə həyata keçirilir. 

İstehsal çeşidinin formalaşdırılması sisteminin fəaliyyətinin sabitliyi A və P 

yarımsistemlərinin giriş və çıxışları arasında birbaşa və əks əlaqənin köməyi ilə təmin edilir. 

Tikiş məmulatlarının istehsalına çəkilən xərclər istehsalın formalaşdırılmasına ayrılan 

resurslardan asılıdır. Bu birinci və ikinci yarımsistemlərin girişləri arasında birbaşa əlaqənin 

məzmununu təşkil edir. Tikiş məmulatlarının istehlakçıların tələblərinin daha tam ödənilməsi 

üçün keyfiyyət baxımından dəyişməsi istehsala çəkilən xərcləri artırır, bu da nəticədə birbaşa 

olaraq resursların həcmində və strukturunda əks olunur. Hər iki yarımsistemin girişi arasında 

əks əlaqə bununla ifadə olunur. 

Çeşidin formalaşdırılmasının A və P yarımsistemlərinin çıxışları arasında birbaşa əlaqə 

xalq təsərrüfatı mallarına olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi əsasında istehsal planlarının 

vəziyyəti üçün lazımdır. Əks əlaqə ondan ibarətdir ki, optimal, tələbata uyğun gəlməyən 

çeşiddə məhsul istehsalı tələb və təklif arasında balansının pozulmasına gətirib çıxarır [2,3] 

Bu sistemin başlıca məqsədi geyim istehsalının çeşidinin formalaşdırılmasının 

təkmilləşdirilməsidir. 

Onlar müəyyən qrup əhalinin qüvvədə olan və potensial tələbatlarının aşkar edilməsinin 

formalarını, üsul və fəndlərinin məcmusu, habelə həmin məmulatların istehsalı və 

istehlakçılara çatdırılmasının təşkili ilə xarakterizə edilir. İşdə əsas diqqət bu yarımsistemə 

ayrılır, yəni geyim istehsalının təmin edilməsinin texniki - təşkilati məslələrinə, sənaye və 

ticarət arasında təsərrüfat əlaqələri əsasında formalaşdırılan çeşidin istehsalına və onun alış- 

veriş edən təşkilatların sifarişləri əsasında formalaşan strukturuna ayrılır. 

Bu zaman ticarətin sifarişləri əsaslandırılmış olmalı və əhalinin tələbini düzgün əks 

etdirməlidir. 

Son illərdə istehlakçı və tələb problemlərinin tədqiqində keçmişdə yaranmış meyllərin 

riyazi ekstrapolyasiyası üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. Bizim fikrimizcə, istehlakın 

(verilmiş çeşid üzrə) rasional səviyyəyə və struktura yaxınlaşdırılması həlledici əhəmiyyətə 

malikdir. Çeşidin istehsalının inkişaf etdirilməsi də bu vəzifəyə tabe edilir. 

Çeşidin planlaşdırılması və istehsalın rentabelliyinin təmin edilməsi məhsulun istehlak 

əlamətlərinin, çeşidin dəyişməsinin həmin əmtəənin istehlakının tərkibinə və ölçüsünə təsirini 

və o şərtlərin aşkar edilməsini həmçinin, məmulata dayanıqlı tələb və onun mənfəətli satışının 

təmin edilməsini tələb edir. 
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MECHANISM FOR IMPROVING THE PRODUCTION OF LIGHT INDUSTRY 

PRODUCTS IN AZERBAIJAN 

Abbasova Shahla Rauf 

Summary 

One of the most important tasks for further development and acceleration of economic 

diversification is the development of the non-oil sector, the priority of which is light industry. 

The article examines the current state of light industry in Azerbaijan, development prospects 

and problems that hinder it. The article suggests a number of measures necessary to create 

conditions for the lack of a mechanism for the formation of product range and the flexibility 

resulting from the creation of this mechanism, the further development of light industry in the 

country, increasing competitiveness and access to world markets. 
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Key words: consumer, population consumption, food, consumer goods, demand, food 

ration. 

İnsanın bu və ya digər məhsula (məhsul qrupuna) ehtiyacı onun özünün və ya digər 

insanların fəaliyyətinin nəticəsindən istifadəsini şərtləndirir. Bu halda həmin fərd istehlakçı 

rolunda çıxış edir və yeri gəlmişkən qeyd edək ki, istənilən insan, istənilən anda istehlakçı 

rolunda çıxış edir. Başqa sözlə, istehlakçılar cəmiyyətin bütün üzvlərini əhatə etməklə, ən 

böyük saya malikdir. Konkret zaman - məkan kəsiyində istehsalçı olmayan fərdləri və hətta 

az-çox dərəcədə böyük insan qruplarını ayırmaq mümkündürsə, istehlakçı olmayanları 

fərqləndirmək üçün bunu etmək qeyri- mümkündür. 

Həm istehsalçı, həm də istehlakçı olan subyektlərin davranışı istehsal və istehlak 

fəallığını şərtləndirən amillərin təsiri altında baş verdiyindən, onları eyni rakursdan 

qiymətləndirmək, həmin davranışı əyani şəkildə təqdim etmək çətindir. Odur ki, bir qayda 

olaraq istehsalçının istehlakçı olaraq davranışını xarakterizə etmək üçün şəxsi (fərdi) və 

istehsal istehlakçısı istiqamətlərini fərqləndirmək lazım gəlir. Belə ki, istehlak məhsulun, 

nemətlərin, xidmətlərin tələbatları ödəməkdən ötrü istifadə edilməsi, sərf olunmasıdır. Istehsal 

istehlakı resursların istehsal prosesində sərf olunmasını bildirir. Qeyri - istehsal istehlakı isə 

həyati tələbatların ödənilməsindən ötrü insanlar, əhali tərəfindən nemətlərin son istehlakını 

bildirir. Istehlak təkrar istehsal prosesinin son mərhələsini təşkil edir. 

İstehlak tələbi insanların məhz istehlak mallarına, o cümlədən ərzaq məhsullarına 

təlabatının pul vəsaitləri ilə təmin olunması halını ifadə edir. Tələbin mürəkkəb kateqoriya 

olması nəzərə alınmaqla, onun zaman – məkan, insan qrupları, davranış modelləri və bir sıra 

digər əlamətlər üzrə fərqli xarakteristikasına ehtiyac vardır. Təbii ki, ilk növbədə tələb 

anlayışına olan fərqli münasibətlər səciyyələndirilməlidir. Tədqiqat predmetimizə aid olduğu 

dərəcədə tələbin müxtəsər şərhini verək. Zənimizcə, tələb anlayışına aşağıdakı yanaşmanın, 

xüsusilə praktiki aspektdə qəbul edilməsi məqsədəuyğundur. 

Tələb – alıcıların, istehlakçıların müəyyən əmtəəni pul imkanları ilə əsaslandırılmış 

almaq istəyidir. Tələb özünün həcmi ilə səciyyələnir ki, bu da alıcının müəyyən qiymətlə və 

müəyyən dövrdə almaq istədiyi və bacardığı əmtəələrin sayından ibarətdir. Tələbin həcmi və 

quruluşu əmtəə qiymətləri ilə yanaşı, dəb, istehlakçıların gəlirləri kimi qeyri - qiymət 

amillərindən, həmçinin digər, o cümlədən əvəzedici və oxşar (eynicinsli) əmtəələrin 

qiymətlərindən də asılıdır. Bir şəxsin fərdi tələbi, müəyyən əmtəənin bütün bazarlarda, yaxud 

bütün istehsal edilən və satılan əmtəələrə məcmu tələbi fərqləndirirlər. 

İstehlak tələbinin mahiyyətini açıqlamaq, ərzaq məhsullarına insanların istehlak tələbini 

formalaşdıran təbii-iqtisadi mühiti səciyyələndirmək üçün, tələbat və onu şərtləndirən 

amillərə münasibət bildirmək lazım gəlir. Bununla belə, insanın fiziki mövcudluğunun 

həlledici şərti kimi qidalanma amilinin rolunu müəyyənləşdirməyə, konkret rakursda 

zənnimizcə, ehtiyac yoxdur. Belə bir fikirlə razılaşmamaq mümkün deyildir ki, “tələbat”, 

“ehtiyac” (hətta “arzu”) anlayışları (məfhumları) bir – birilə çox yaxındırlar. Şübhəsiz, onların 

hər biri insanların daxili hissi və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bəzi ədəbiyyatlarda onlara identik 

mənalarda baxılır. Bu müəyyən yanlışlıqlar doğura bilər. Odur ki, ən yaxşısı onları özlərinə 

uyğun işlətməkdir” [19]. 

İstehlak tələbini formalaşdıran amillərin böyük əksəriyyəti ümumilikdə alıcılıq tələbini 

şərtləndirən amillərə anolojidir. Belə ki, istehlak tələbi aşağıdakı amillərin əmələ gətirdiyi 

mühitdə formalaşır: 
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- əhali gəlirləri; 

- fəaliyyətdə olan qiymətlərin səviyyəsi; 

- dövlətin yürütdüyü sosial siyasətin prioritetləri və xarakteri; 

- demoqrafik amillər; 

- əmanətlərin məbləği və dinamikası; 

- istehlak kreditlərinin verilməsi şərtləri və i.a. 

Əhali istehlakı makro və mikroiqtisadi səviyyədə baş verən proseslərin ciddi təsirinə 

məruz qalır. Əhali istehlakının formalaşdırılması prosesi gəlirlərlə yanaşı, ümumi daxili 

məhsul, konkret bazar seqmentlərində konyunktur, qiymət siyasətinin prioritetləri və onların 

reallaşması mexanizminin xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. İstehlak, istehlak tələbi, sosial siyasət 

və tənzimləmə sistemi arasında əlaqələr, kifayət qədər sıx olub, əyani təzahürlərə malikdir. 

“Əhali istehlakı gəlir və xərc davranışı ilə formalaşan və dinamik inkişaf edən sturuktur 

prosesidir. İstehlak makrosəviyyədə istehsal, ümumi daxili məhsul, ayrı – ayrı vacib 

məhsulların bazarının tələb və təklifi ilə formalaşdığı kimi alıcılıq qabiliyyəti gəlir və qiymət, 

həmçinin sosial demoqrafik struktur və formalaşmış istehlak davranışı modellərinin sistem 

halında təsviridir. 

İstehlak prosesi makroiqtisadi və sosial tədbirləri həyata keçirən sfera kimi bütövlükdə 

iqtisadi və sosial siyasətin tərkib hissəsi olmaqla, daha çox iqtisadi islahatların səmərəsi kimi 

meydana çıxır. Əhali istehlakının mövcud vəziyyəti iqtisadi və sosial inkişafın meyarı 

olmaqla tənzimləmə meyarı kimi qəbul oluna bilir" [10]. 

Haqqında danışılan meyil, heç şübhəsiz ki, əsaslandırılmış istiqamət sayılmalıdır. “Ölkə 

iqtisadiyyatı sosialyönlü tədbirləri məhz iqtisadi artım təsiri ilə etdirməlidir. Bir sıra 

müavinət, güzəştlər, ələbaxımlıqdan çox, istehsala stimul yaradan, məşğulluğa şərait yaradan 

tədbirlər hesabına həyata keçirilməlidir” [9]. 

Ölkədə ərzaq məhsullarının istehlakı səviyyəsi müsbət dinamikaya malikdir. Çörək və 

çörək məmulatları üzrə istehlakın bir qədər azalması insanların qida rasionunun 

optimallaşması meyli kimi müsbət qəbul edilməlidir. 

Regional qidalanma normaları ilə faktiki istehlak səviyyəsinin müqayisəsi, mövcud 

problemlərin aşkar edilməsi və onların aradan qaldırılması yollarının müəyyən edilməsi 

baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hazırda müvafiq araşdırmalar, bir qayda olaraq 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normaları ilə müqayisə bazasında aparılır. Çörək və çörək 

məmulatları (un hesabı ilə), sözü gedən normalardan yüksəkdir. Bu milli mətbəxin 

xüsusiyyətləri və bir sıra digər amillərlə də əlaqədardır. Eyni zamanda qeyd edək ki, 

gələcəkdə əhalinin qida rasionunda çörək və çörək məmulatlarının xüsusi çəkisinin azalması 

gözlənilir. Bunu söyləməyə insanların rasionunda digər qida məhsullarının artım meylinin 

davamlı olması əsas verir. 

Cədvəl 

Azərbaycanda ərzaq məhsullarının istehlakı, adambaşına il ərzində, kq 

 
 Faktiki istehlak, 

2019-ci ildə 

Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının normaları 

Çörək və çörək məmulatları 
(un hesabı ilə) 

 

154,0 
 

120,5 

Kartof 72,2 96,7 

Tərəvəz və bostan məhsulları 165,0 140,3 

Meyvə və giləmeyvə 66,0 80,3 

Ət və ət məhsulları (ət hesabı 
ilə) 

33,0 
70,1 

Süd və süd məhsulları (süd 
hesabı ilə) 

248,0 
359,9 
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Yumurta, ədəd 131,5 243 

Bitki yağları, marqarin 9,0 13,1 

Qənd və şirniyyat məhsulları 30,0 36,5 

Balıq və balıq məhsulları 6,8 8,3 

 

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 

kompleksi, Dövlət Proqramının uğurla icrası, respublika vətəndaşlarının həmin məhsullarla 

daha yaxşı təminatı üçün mövcud imkanları reallaşdırmaqdadır. 

Əhalinin müvafiq məhsullara istehlak tələbinin gücləndirilməsi, ilk növbədə, onların 

gəlirlərinin artırılması ilə əlaqədardır. Ölkədə həyata keçirilən məşğulluq siyasəti, yeni 

yaradılan iş yerləri, əmək haqqı və pensiyaların ildən - ilə artırılması əhali gəlirlərinin 

artmasında həlledici rol oynayır. 

İqtisadi fəallığın səviyyəsi əhalinin istehlak tələbinin səviyyəsinə bilavasitə təsir edir. 

Həmin fəallığın arzuolunan vəziyyəti istehsal subyektlərinin kreditə olan tələbatının 

ödənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsini, kredit təşkilatlarının fəaliyyəti üçün şəraitin, 

kreditləşdirmə şərtlərinin və kreditə görə ödənilən faizlərin səviyyəsinin 

optimallaşdırılmasını tələb edir. Xarici təcrübə və aparılan tədqiqatlar istehlak kreditlərinə 

tələbatın ödənilməsi səviyyəsi və əhalinin istehlak tələbinin gücləndirilməsi arasında birbaşa 

asılılığın olduğunu söyləməyə əsas verir. Digər tərəfdən əhalinin kreditqaytarma qabiliyyəti 

onların gəlirləri, sosial təminatı, biznes fəallığı və bir sıra bu kimi amillərin təsiri altında 

təşəkkül tapır. 

Ərzaq məhsulları bazarının idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, məhsulun 

qiyməti və keyfiyyəti arasında optimal nisbətin təmin olunması əhalinin istehlak tələbini 

artıran tədbirlər qismində diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında aqrar-ərzaq təsərrüfatının bütün 

komponentləri davamlı surətdə iştirak edir. Aqrar sahədə geniş təkrar istehsalın bu və ya digər 

fazasında mühit yaradan və nəzərə alınması zəruri olan amillərin seçilməsi və 

səciyyələndirilməsində birmənalı qəbul edilən yanaşma yoxdur. Bununla belə, həmin 

fazaların, konkret halda istehlakın xarakteri və dinamikasının qiymətləndirilməsində, 

istehlakçının davranışının modelləşdirilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar, istehlak 

mədəniyyəti amilinin rolunun nəzərə alınmasının zəruri olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Bəşəriyyətin mövcudluğu, maddi və mənəvi nemətlərin istehlakı prosesindən ayrılıqda 

təsəvvür edilə bilməz. Fiziki mövcudluğun ilkin şərti kimi qidalanma, istehlak prosesi kimi 

müxtəlif cəhətlərdən ararşdırılır. Bioloji, tibbi və bu kimi bir sıra digər cəhətlər tədqiqat 

predmetimizə birbaşa aid olmadığından, onlar üzərində xüsusi dayanmayacağıq. Bununla 

belə, əlbəttə qida istehlakının sağlamlıq müstəvisində maraqlı olan cəhətlərini, tamamilə sərf- 

nəzər etmək də yolverilməzdir. Məsələ ondadır ki, zaman-zaman qida istehlakının, sözün 

həqiqi mənasında həyati əhəmiyyəti - maddi nemətlərə, xüsusilə qida məhsullarına 

münasibətdə sosial-mədəni, iqtisadi, ekoloji və digər aspektlərdə diqqət mərkəzində olmuş və 

hazırda da diqqət mərkəzində olaraq qalır. 

Diqqətə layiq digər məqam, istehlak cəmiyyətinin cizgilərinin və simptomlarının 

görünməyə başladığı bir sıra ölkələrdə, istehlakçı davranışı, mətbəx, ictimai iaşə və mərasim 

mədəniyyətinə, daha ciddi və tənqidi yanaşmalara rəvac vermişdir. Ölkədə əhalinin 

gəlirlərinin artması, sadalanan məqamları ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmaq cəhdləri ilə 

müşayiət olunur. Bu zaman, milli mentalitet, sadəlik, qənaətcillik kimi dəyərlər dəbdəbə, 

israfçılıq və s. kimi neqativ hallara qarşı qoyulur. Həmin müzakirələrin təfərrüatına varmadan, 

onu qeyd edək ki, bu və ya digər ölkədə istehlak mədəniyyətinin milli dəyərlərə adekvat 

inkişafının istehlak cəmiyyətinin neqativ təzahürlərinin neytrallaşdırılmasında oynadığı rol 
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artmalı, bu məqsədlə həmin dəyərlərə obyektivlik və müasirlik meyarlarına uyğun münasibət, 

kifayət qədər ehtiyatla təşviq edilməlidir. 

İstehlak mədəniyyətinin inkişafı prosesində iştirakçılar olduqca çoxsaylı olub, təbii ki, 

prinsipial baxımdan fərqli və bəzi hallarda bir-birinə zidd olan maraqlara malikdir. 

Cəmiyyətdə istehlakçı olmayan insan olmadığı kimi, istehlak mədəniyyətinin 

formalaşmasında, az-çox dərəcədə iştirak etməyən subyekt də yoxdur. Müasir dövrdə, 

istehlak mədəniyyətinin inkişafı prosesi iştirakçıları qismində, ilk növbədə: 

- son istehlakçıları (aralıq istehlakçıların maraqları, bir çox hallarda vasitəçilərlərin 

maraqlarına oxşardır); 

- milli və qloballaşma nəticəsində təşəkkül tapan dünya mətbəxi mədəniyyəti 

təmsilşilərini; 

- vasitəçiləri; 

- istehsalçıları qeyd etmək lazımdır. 

Doğrudan da, istehlakçı davranışının motivləri, təkcə onun maraqları ilə deyil, həmçinin 

xeyli dərəcədə ekzogen amillərin təsiri altında formalaşan prioritetlərlə şərtlənir. Unutmaq 

olmaz ki, insanın maraqları, yaşayış və fəaliyyət prioritetləri arasında əlaqələr olduqca 

mürəkkəb və dəyişkəndir. Haqqında danışılan dinamik vəziyyət artıq geyd olunduğu kimi, 

insanın imkanları və onu əhatə edən mühitin təsirlərindəki dəyişikliklərlə, bilavasitə 

əlaqədardır. Bir sözlə, istehlak mədəniyyətinin prioritetləri, mahiyyət etibarı ilə onların 

maraqları və imkanlarının kompromis nöqtələrindən keçən vektorlardır. 

Araşdırmalar göstərir ki, geniş təkrar istehsalda tərəfdaşların maraqları və fəaliyyət 

prioritetləri arasındakı ziddiyyətlərin işgüzar fəallığa təsiri, əksər hallarda onu zəiflətməsi, 

xeyli dərəcədə bazar avtomatizmi və dövlətin geniş təkrar istehsal proseslərinə tənzimləyici 

təsirlərinin xarakteri arasındakı ziddiyətlərdən qaynaqlanır. 

Real iqtisadiyyatda konkret istehsalçının və tənzimləyənin məqsədlər ağacı arasındakı 

ziddiyyətin aşağıdakı mənbələri üzərində dayanaq: - alıcı (istehlakçı) məhsulun qiymətini, 

istehsalçı isə qiymətlə xərcin (məhsulun istehsalına çəkilən) fərqini önə çəkir; ticarətdə 

mənfəət norması istehsaldan az olduqda belə, iqtisadi agent hər vaxt sonuncuya üstünlük 

vermir. Çünki istehsal daha çox vaxt tələb etməklə ticarətdən (vasitəçilikdən) daha uzun 

müddətə pulu dövriyyədən çıxarmış olur; istehsalçı, miqyas effektindən irəli gələn 

tranzaksiya xərclərini, tənzimləyən isə iqtisadi agentləri təşkilatlandıran amilləri, o cümlədən 

inhisarçılığın və haqsız rəqabətin səviyyəsini proqnozlaşdıra bilmir. Doğrudan da, ayrıca 

götürülmüş bir istehsalçının miqyas effektindən irəli gələn tranzaksiya xərclərini, 

inhisarçılığın və haqsız rəqabətin gözlənilən səviyyəsini proqnozlaşdırması, olduqca 

mürəkkəb və ciddi metodiki və informasiya problemləri ilə müşayiət olunan məsələdir. 

Azərbaycan dünyanın ən gədim sivilizasiya məkanlarından biri olmaqla, olduqca zəngin 

mətbəxə və yüksək istehlak mədəniyyətinə malikdir. Milli mətbəxin tanıdılması istiqamətində 

son iki onillikdə görülən işlər, öz müsbət nəticələrini vermiş, bir sıra hallarda mətbəx 

mədəniyyətimizin, başqaları tərəfindən öz adlarına çıxarılması hallarının qarşısı alınmışdır. 

Ərzaq məhsulları istehlakının, son illər ərzində bir sıra dəyişikliklərə uğradığı 

məlumdur. Həmin dəyişikliklər demək olar ki, insanların həyatını, daha dəqiq desək həyat 

keyfiyyətini formalaşdıran bütün amillərin təsiri ilə şərtlənir. Ümumilikdə əhalinin istehlak 

mədəniyyətində baş verən dəyişmələr iqtisadi, sosial, coğrafi, ekoloji, texnoloji, psixoloji və 

bir sıra digər amillərin təsiri altında baş verir. Haqqında danışılan təsirləri səciyyələndirmək, 

daha mühüm amilləri müəyyənləşdirmək istiqamətində aparılmış araşdırmalar, qlobal, milli 

və regional miqyasda baş verən müvafiq dəyişiklikləri aşağıdakı kimi xarakterizə etməyə 

imkan verir. 

İlk növbədə insanların qəbul etdiyi qida koloriləri və sərf etdikləri enerji arasında 

yaranan disproporsiyaların aradan qaldırılması cəhdləri hesabına baş verən dəyişikliklərə 

nəzər salaq. Fiziki fəallığın azalması, oturaq şəraitin xarakterik olduğu iş yerlərinin artması, 
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istehsal və xidmət sahələrində avtomatlaşdırmanın səviyyəsinin yüksəlməsi və əhatə 

dairəsinin genişlənməsi insanların enerji sərfinin azalması ilə müşayiət olunur. 

Xüsusilə qərb ədəbiyyatında son üç onillikdə aparılmış müvafiq tədqiqatlar göstərir ki, 

fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq işçinin sərf etdiyi fiziki enerji 20 %-dən 2 dəfəyə qədər 

azalmışdır. Cəmiyyətin, haqqında danışılan meyillərə adekvat reaksiyası, hələ ki, formalaşma 

mərhələsindədir. ABŞ və Kanadada aparılan tədqiqatlar belə deməyə əsas verir ki, məhz 

həmin reaksiyanın formalaşmaması insanların 27-30%-ə qədərinin artiq çəkiyə sahib 

olmasında həlledici rol oynayır. Həmin və bir sıra digər ölkələrdə aparılan digər sorğular 

insanlarda artıq çəkinin səbəbləri kimi aşağıdakı amillərə daha çox önəm verildiyini aşkar 

etmişdir: 

-oturaq həyat tərzi; 

- passiv istirahət; 

- ayaqüstü gidalanma; 

- qidaların tərkibində konservantların miqdarının artması; 

- rasionun qeyri-optimallığı. 

Bununla belə səyi soruşulan insanların 55-60%-i mağazalardı satılan hazır qidaların 

üzərində onların kalori tutumu barədə məlumatlara diqqət yetirmədiklərini qeyd etmişlər. 

İstehlak mədəniyyətinin və qida məhsullarının ekoloji təmizliyinin yüksəldilməsi bir- 

birini tamamlayan meyillərdir. Məsələ ondadır ki, istehlak mədəniyyəti, demək olar ki, 

həmişə keyfiyyətli qida məhsullarından istifadəni nəzərdə tutmalıdır. Məlum olduğu kimi, 

hazırda qida məhsullarının keyfiyyət xarakteristikasında ekoloji təmizlik ən mühüm göstərici 

rolunda çıxış edir. Ekoloji tələblər baxımından təkcə qida məhsulları deyil, onların xammal 

bazası, komponentləri, həmçinin həmin məhsulların istehsalı texnologiyaları 

qiymətləndirilməlidir. Qida istehlakı prosesində ekoloji reqlamentlərə riayət edilməsi, ərzaq 

məhsullarının biokimyəvi tərkibinin termik və digər təsirlər altında necə və nə qədər 

dəyişməsi məsələləri, heç də az əhəmiyyətli deyildir. 

Ətraf mühitə, xüsusilə torpağa antropogen təzyiqin artması, nəinki qida məhsullarının 

keyfiyyətinə, həmçinin onların çeşidinə, bunu da nəticəsi olaraq insanların qida rasionuna hiss 

olunan dərəcədə təsir edir. Əlbəttə, qida rasionunda milli, coğrafi, tarixi və digər fərqlər, 

sözügedən dəyişmələrin start şərtlərinə xüsusi yanaşmalar tələb edir. Başqa sözlə qida 

rasionundakı dayişikliklər, sadalanan amillərin formalaşdırdığı mühitin spesifik 

xüsusiyyətləri, nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir. 

Müasir dövrün xarakterik cəhətlərindən biri kimi, şəhərləşmə prosesinin sürətlənməsi, 

böyük şəhərlərə, xüsusən paytaxtlara miqrasiyanın, arzuolunmaz dərəcədə artması, kənd həyat 

tərzinin tədricən şəhər həyat tərzi ilə əvəzlənməsi, istehlakçı davranışında, xüsusilə əhalinin 

qida istehlakında bir sıra dəyişikliklərlə müşayiət olunur: 

- qida rasionunda yarimfabrikatların xüsusi çəkisinin artması. Ümumilikdə, 

yarımfabrikatlardan istifadənin artması fonunda, müəyyən yaş həddindən sonra, təbii qidalara 

(bulaq suyu, çiy tərəvəzlər və s.) üstünlük verilməsi; 

- suyun təmizlənməsi üçün kimyəvi maddələrin tətbiqi nəticəsində qidaların 

keyfiyyətinin aşağı düşməsi. Digər tərəfdən, suyun tərkibindəki neqativ dəyişikliklərin 

neytrallaşdırılması, başqa sözlə onun mineral tərkibinin balanslaşdırılması üçün edilən 

müxtəlif əlavələrin ekoloji reqlamentlərə uyğunlaşdırılmasına məsrəflərin, əhəmiyyətli 

dərəcədə artması; 

- insanların gündəlik qida rasionunda yağların, karbohidratların və duzun xüsusi 

çəkisinin, hiss olunacaq dərəcədə azalmasının, kifayət qədər geniş arealda müşahidə edilməsi; 

- saxta tələbat yaratmaq cəhdlərinin güclənməsi nəticəsində insanların qida rasionunun, 

narahatlıq doğuracaq dərəcədə dəyişməsi: buna misal olaraq qurudulmuş kartof dilimlərini, 

insanların, guya enerjilərini artıran içkiləri və bu kimi bir sıra süni qida məhsullarını 

göstərmək olar; 
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- sürətli qidalanma rejiminin fəal təbliğinin neqativ nəticələrinin özünü göstərməsi. 

Sonuncu meyillər insanların təkcə qida rasionuna deyil, ümumilikdə istehlak 

davranışına və istehlak mədəniyyətinə əhəmiyyətli təsir edir. Həmin təsir ikili xarakterə 

malikdir. Belə ki, insanların hissiyatına təsir etməklə, saxta tələbat yaratma cəhdlərinə 

mühafizəkar və əksər hallarda sağlam düşüncə əks təsir göstərir. Bununla belə, saxta 

tələbatların förmalaşdırılması prosesinin, təhdidedici xarakter alması diqqətdən 

yayınmamalıdır. 

Həyat ritminin yüksəlməsi intenisiv urbanizasiyanı müşayiət edən və kifayət qədər ciddi 

təzahühlərə malik prosesdir. Həmin prosesə uyğunlaşan ictimai iaşə xidmətinin, son dövrlərdə 

sürətli qidalanma rejimi xüsusiyyətlərini daha fəal mənimsəməsi müşahidə olunur. Əhalinin 

qida istehlakı mədəniyyəti, bir sıra digər göstəricilərlə yanaşı; 

- qida məhsullarının və qidanın hazırlanması müddəti; 

- onların hazırlanma prosesində, fərdi iştirakçıların əmək sərfinin mütləq və nisbi 

göstəricilərində ifadə oluna bilər. 

İnsanların bir istehlakçı kimi davranışının, bütün əsas amillər nəzərə alınmaqla 

optimallaşdırılması və milli mətbəx mədəniyyətinin yüksəldilməsi imkanları, ilk növbədə 

aşağıdakı meyilləri şərtləndir: 

- müvafiq mədəni irsin, başqa sözlə milli mətbəx mədəniyyətinin qorunub saxlanması; 
- milli mətbəx mədəniyyəti elementlərinin tanıdılması, patentləşdirilməsi və ekzotik 

turizmin təşviqinin mühüm vasitəsinə çevrilməsi; 

- qloballaşma meyillərinə adekvat reaksiyanın, o cümlədən müxtəlif qidalanma 

vərdişlərinə malik insanlar üçün, elmi əsaslandırılmış kompromis rasionların 

formalaşdırılması; 

- milli qida təhlükəsizliyinin təminat səviyyəsi. 

Qida istehlakı mədəniyyətinin yüksəldilməsi prioritetlərindən və onların reallaşdırılması 

istiqamətlərindən danışarkən, deyilənlərlə yanaşı aşağıdakıları da geyd etməyi 

məqsədəuyğunhesab edirik: 

- qida məhsullarının tərkibinin sağlamlaşdırılması (karbohidratların məqbul 

səviyyəsinin əldə edilməsi, qidada xolesterini azaldan tərkib elementlərinin artırılması və s.); 

- insanların müəyyən yaşda düçar olduqları xəstəliklərin qidalanma ilə əlaqəsinin 

dərindən araşdırılması, xüsusilə urbanizasiya proseslərinin nəticəsi olan geniş yayılmış 

xəstəliklərə qarşı tədbirlər qismində rasionun tənzimlənməsi imkanlarının aşkar edilməsi; 

- qlobal iqlim dəyişmələri və bir sıra digər səbəblərdən perspektivdə adambaşına düşən 

təbii keyfiyyətli ərzaq məhsullarının azalması ehtimalı nəzərə alınmaqla insanların qida 

rasionunun tənzimlənməsi, itkilərin minimumlaşdırılması, ərzaq təminatında kəmiyyət 

prioritetlərindən keyfiyyət prioritetlərinə keçilməsi. 

Nəhayət, əhalinin qida istehlakı mədəniyyətinin yüksəlməsi imkanlarının reallaşmasının 

prioritet istiqamətləri qismində aşağıdakıları qeyd edək: 

- ekoloji təmiz ərzaq məhsullarının istehsaldan süfrəyə qədər hərəkətində adekvat 

rejimin təmin olunması, o cümlədən, qida məhsullarının hazırlanmasının, qablaşdırılmasının, 

daşınmasının, saxlanmasının ekoloji tələblərə uyğunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

- çoxfunksiyalı kənd təsərrüfatı şəraitində təzə və emal olunmuş,   mədəni və yabanı 
təbii nemətlərin istifadəsi üçün əlverişli mühitinin yaradılması; 

- antropagen təzyiqin artdığı hazırki şəraitdə, xüsusilə iqtisadi fəal, o cümlədən böyük 

şəhərləri və sənaye mərkəzlərini əhatə edən ərazilərdə yetişdirilən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının tərkibində ağır metalların və digər zərərli maddələrin minimumlaşdırılması 

üçün biotexnoloji və digər tədbirlərin fəal sürətdə və genişlənən arealda tətbiqi; 

- “təbiətə qayıdış” adlanan qida rasionunun formalaşması. Başqa sözlə, insanın hazırkı 

süfrəsinin tədricən, qida məhsullarına ekoloji tələblərin iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarlarını 

üstələməsi meylinin güclənməsi tempinə adekvat olaraq “təbiətin süfrəsi” ilə əvəz edilməsi; 
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- yaşa görə qida rasionunun formalaşmasında milli və regional xüsusiyyətlərin nəzərə 

alınması; 

- aşağı kalorili rasionda vitamin və digər zəruri komponentlərin, sözün həqiqi 

mənasında balanslaşdırılmasının təmin edilməsi; 

- geni dəyişdirilmiş məhsulların istehlak bazarına çıxışının qarşısının alınması 

tədbirlərinin kompleksliyinin təmin edilməsi; 

- müvafiq mədəni irsin mühafizəsi  və istehlak mədəniyyətinin inkişafı üçün sosial 

reklamın imkanlarından daha fəal istifadə edilməsi. 
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STRENGTHENING CONSUMER DEMAND OF THE POPULATION IN THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Dos.Ahmadov Z.T, Alizade K.A., Hüseynova L.Z. 

Summary 

Improving consumer culture and environmental friendliness of food are complementary 

trends. The point is that consumer culture should almost always involve the use of quality 

food. As it is known, ecological cleanliness is the most important indicator in the quality 

characteristics of food products. In terms of environmental requirements, not only food 

products, but also their raw material base, components, as well as the technology of 

production of these products should be evaluated. Adherence to environmental regulations in 

the process of food consumption, how and to what extent the biochemical composition of 

food changes under thermal and other influences is no less important. 

 

 
TRANSSƏRHƏD ƏRAZİLƏRDƏ EKSKURSİYALARIN TƏŞKİLİNDƏ 

VƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ BƏLƏDÇİNİN PEŞƏKARLIQ 

SƏVİYYƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

ü.e.d., prof əvəzi Həsənova A.N., Qasımov A.S. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Key words: trans boundary regions, cross-border tourism-excursion work, cross-border 
tourism-excursion routes, the level of professionalism of the guide 

Müasir dövrdə turizmin inkişafı elə bir həddə gəlmişdir ki, bu fəaliyyət sahəsi insan 

həyatının mühüm aspektlərindən birinə çevrilmişdir. Dünyada qloballaşma və inteqrasiya 

proseslərinin dönməz xarakter alması turizmin inkişafına da əhəmiyyətli təsir etməkdədir. 

Eyni zamanda turizm öz mahiyyətinə görə qloballaşma və inteqrasiya prosesinin hərəkətverici 

qüvvələrindən biri kimi çıxış edir. Belə ki, mədəniyyətlərarası mübadilənin sürətlənməsində, 

ölkələrdə və regionlarda sosial-iqtisadi problemlərin həllində, insanların sağlamlığının 

qorunması və bərpasında, psixoemosional problemlərinin həllində və s. məsələlərdə turizmin 

rolu və əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilir. Turizmin humanitar aspektləri etnik, dini, mədəni 

və s. əngəllərin aradan qaldırılmasında, ünsiyyət-kommunikasiya aspektləri müxtəlif fərd və 

qrupların qarşılıqlı faydalı əlaqələrinin yaranmasında və genişlənməsində müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. 

Turizm ölkə daxilində ümumi inkişafın təmin edilməsində olduğu kimi, regionların 
tarazlı inkişaf səviyyəsinə nail olmaqda da əsaslı təsir gücünə malikdir. Turizmin bu 
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xüsusiyyətlərindən həm də transsərhəd ərazilərdə ümumi inkişafa nail olunması vasitələrindən 

biri kimi istifadə edilməsi son illər dünyanın bir çox ölkələrində müvəffəqiyyətlə sınaqdan 

keçirilmiş və uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Keçən əsrin 70-ci illərindən bu sahədə sistemli 

və davamlı fəaliyyət formalaşmağa başladı. Transsərhəd turizm-ekskursiya işinin səmərəliliyi 

bu sahədə qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi, işin təşkilinin nəzəri-konseptual 

əsaslarının formalaşdırılması elmi araşdırmaların obyektinə çevrilməyə başladı. 

Artıq XX əsrin 70-80-ci illərindən transsərhəd turizm-ekskursiya işinin mahiyyəti, 

təşkili və inkişafına həsr edilmiş tədqiqat əsərləri işıq üzü görməyə başlamışdır[6] Turizm- 

ekskursiya müəssisələri üçün sərhədyanı bölgələrin turizm ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi 

məqsədilə elmi əsaslandırılmış ekskursiya proqramlarının tərtibi texnoogiyalarının işlənməsi 

ön plana çəkilmişdir. Aparılan tədqiqatlar turizm-ekskursiya marağı yaradan nümayiş 

obyektlərinin həmsərhəd ərazilərdə yerləşmə məkanlarının müəyyən edilməsi, transsərhəd 

turizm-ekskursiya işinin təşkili və inkişafı prinsipləri, marşrutların nəzarət və fərdi proqram 

və mətnlərinin tərtibi, ekskursiyaların aparılması üçün peşəkar kadr təminatı və s. məsələləri 

əhatə edirdi. [7] 

Transsərhəd zonalarda turizm-ekskursiya işinin mahiyyətini təhlil edərək 

ümumiləşdirən mütəxəssislər belə qənaətə gəlmişlər ki, transsərhəd turizm-ekskursiya işi 

əsasən sərhədyanı ərazidə yaşayan insanların qonşu ölkələrin həmsərhəd ərazisinə bərpa, 

dərketmə, istirahət, əyləncə, asudə vaxtın səmərəli təşkili, qohum və tanışlarla görüş və s. 

məqsədlə yerdəyişməsini nəzərdə tutur. 

Transsərhəd turizm-ekskursiya işi həmsərhəd ərazilərdə azad ticarət zonalarının təşkili 

zamanı daha intensiv xarakter alır və ekskursiyaların ticarət məqsədilə təşkili daha prioritet 

hesab edilir. Bu zaman həmsərhəd ərazidə ümumi iqtisadi inkişaf daha sürətlə baş verir, 

aktual sosial problemlərdən olan məşğulluq daha yüksək səviyyədə təmin edilir, turizm- 

ekskursiya sahəsində infrastruktur sahələrinin inkişaf imkanlarını artırır, sərhədyanı icmalar 

və sahibkarlar arasında münasibətlər və əmtəə mübadiləsi genişlənir, onların və turizm- 

ekskursiya fəaliyyəti ilə bilavasitə və dolayı əlaqəli olan digər fəaliyyət sahələrinin gəlirləri 

əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Təcrübə göstərir ki, sərhədyanı ərazilərdə mövcud turizm eytiyatlarının istehsala cəlb 

edilməsi və səmərəli təşkili, transsərhəd turizm-ekskursiya işinin inkişaf etdirilməsi xüsusi 

turizm ərazilərinin yaradılması məsələsini aktuallaşdırır. Bu tip ərazilərin yaradılması 

həmsərhəd olan iki və ya daha çox ölkələrin ərazisində turizm marağı yaradan ehtiyatlar 

əsasında vahid turizm-ekskursiya məhsulu istehsal edilməsi və qarşılıqlı faydalı maraqların 

təmini məqsədilə rayonlarının ərazilərinin birgə istifadəsini, nəzərdə tutur [4, s. 12]. 

Ərazilərin birgə istifadəsi üçün mühüm amillərdən biri də ərazilərdə fəaliyyət göstərən 

turizm sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsidir. Turizm-ekskursiya işinin 

təşkili və inkişafına geniş imkanlar yaradan belə ərazilərin yaradılması aşağıdakı şərtlər 

daxilində mümkün olur: 

-qonşuların suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması; 

-beynəlxalq hüquq normalarına riayət edilməsi; 

-tarixi, mədəni, etnik və s. əlaqələrin və maraqların olması; 

-mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud olması; 

-tərəfdaşların iqtisadi, mədəni, sosial, psixoemosional maraqlarına hörmətlə yanaşılması 

və s. 

Ümumiyyətlə transsərhəd turizm-ekskursiya ərazilərinin formalaşdırılması üçün 

imkanlar təhlil edilməli, lazımi maliyə mənbələri, təşkilati-iqtidsadi mexanizmlər, ərazilərin 

turizm marağı yaradan ehtiyatları inventarlaşdırılmalı, istifadə istiqamətləri 

müəyyənləşdirilməli və ekskursiyaların aparıması metod, üsul və texnologiyaları, kadr 

təminatı və bu sahədə icrası nəzərdə tutulan digər məsələlər turizm müəssisələri və turizm 

idarəetmə strukturları arasında razılaşdırılmalıdır. 
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Transsərhəd turizm ərazilərinin yaradılmasında mühüm amillərdən biri, transsərhəd 

ekskursiya marşrutlarının tərtib edilməsi, müxtəlif mövzulara aid ekskursiya proqramlarının 

tərtib edilməsi və onların informasiya-məlumat bazasının yaradılması, ekskursiyaların 

aparılmasının təşkilidir [5]. 

Transsərhəd turizm marşrutu transsərhəd ərazidəki turizm-ekskursiya obyektlərinə 

səyahətdə iştirak edən ekskursantların baxışının təşkili üçün dövlət sərhəddini və ya 

sərhədlərini keçmələri şərtilə yerdəyişmə trayektoriyasıdır. Transsərhəd turizm marşrutları 

həm də turizm-ekskursiya müəssisələrinin tərtib etdiyi, həmsərhəd ölkələrin ərazilərini əhatə 

edən və ən azı iki dövlətin ərazisində istehlak edilən transsərhəd turizm məhsulu, xidmətlər 

kompleksidir. 

Qeyd edilən məsələlərin (transsərhəd ekskursiya marşrutlarının tərtibi və turizm 

məhsulu tərkibinə daxil edilmiş xidmətlərin göstərilməsi) həlli üçün ərazi və mövcud 

obyektlər barədə dolğun və ətraflı biliklərə, informasiyaya, ünsiyyət və kommunikasiya, 

danışıq və təqdimat vərdişlərinə, yüksək peşkar üstalıq səviyyəsinə malik olan bələdçilərin 

seçilməsi və işə cəlb edilməsini ön plana çəkir. 

Transsərhəd turizm-ekskursiya marşrutlarının və məhsullarının hazırlanmasında 

bələdçinin şəxsi keyfiyyəti, bacarıq və vərdişləri, davranış, nitq, ünsiyyət, kommunikasiya 

mədəniyyəti mühüm rol oynayır. Turizm-ekskursiya səyahəti zamanı turisr-ekskursant 

qruplarında təəssüratlar formalaşdıran xidmətlərin keyfiyyəti, bilavasitə bələdçinin şəxsi 

keyfiyyətlərindən, peşəkarlığından, ekskursantlarla işləmək qabiliyyətindən, informasiya 

ötürmək, məqsədli ayuditoriya ilə qarşılıqlı münasibət qurmaq metodlarını mənimsəmək 

səviyyəsindən asılı olur. 

Gid (bələdçi) fransız sözü (guide) olub “səyahət müşayiətçisi, rəhbri” anlamına gəlir. 

Ekskursio isə latınca “səfər, gediş” deməkdir [8]. 

Bələdçilər geniş məlumatlı, yaxşı yaddaşlı, məsuliyyətli, tarazlı, xoş niyyətli, turistlərlə 

davranış zamanı tərbiyəli, yüksək mədəniyyətli, nəzakətli və taktikalı, mədəni-kütləvi işə, öz 

bilik və bacarıqlarını, vərdişlərini təkmilləşdirməyə meyilli, innovativ hiss və düşüncəlı 

olmalı, ekskursiya aparılması metod və üsullarını bilməli, fəaliyyətinin nəticələrini, 

ekskursantlarla davranışlarını təhlil etməyi, qiymətləndirməyi və bu zaman prinsipial olmaq 

və özünə tənqidi yanaşmağı bacarmalı, pedaqogika və psixologiyanın əsasları barədə nəzəri 

və təcrübi biliklərə, müxtəlif psixotiplərə aid insanlarla ünsiyyət və rabitə qurmaq bacarığına 

malik olmalıdırlar [2, s. 172]. Davranışın istənilən səviyyəsində məlumat, ünsiyyət, rabitə. 

özünütənzimləmə prosesində, şəxsiyyətin daxili dünyasında baş verən dəyişikliklərdə bir 

əlaqə mövcuddur Ünsiyyət idraki, affektiv və davranış komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsində 

həyata keçirilir və dərketmə və qarşılıqlı təsir funksiyalarını yerinə yetirir. 

Ünsiyyət və rabitə (kommunikasiya) insan həyatının və cəmiyyətin fəaliyyətinin zəruri 

bir formasıdır. İstənilən peşə fəaliyyətində, o cümlədən bələdçilikdə ünsiyyət problemlərini 

nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, onun norma və qaydalarını bilməmək və ya inkar etmək, 

peşə fəaliyyətinin səmərəliliyinin azalmasına, əmək bazarında mütəxəssisin dəyərdən 

düşməsinə və müxtəlif peşəkar fəaliyyət sistemlərində peşəkar münasibətlərin 

mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır. 

Ünsiyyət insanın fərdi keyfiyyətlərini, onun motivlərini, fikir və düşüncə 

münasibətlərini, dəyərlərini formalaşdırır və eyni zamanda onların meydana çıxma 

şərtlərindən asılı olaraq təzahürlərini tənzimləyir, məhdudlaşdırır və ya əksinə genişləndirir. 

Ünsiyyətin əsasını dərketmə və ya affektiv-qiymətləndirmə xarakterli məlumat mübadiləsi 

təşkil edir[2, s. 159]. Ünsiyyət zamanı həm məlumatın ötürülməsi, həm də həmsöhbətlər və 

söhbətin mövzusu arasında qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir baş verir ki, bu da ekskursiya 

prosesində bələdçiyə işin səmərəli təşkili və idarə edilməsinə kömək edir. 

Rabitə (kommunikasiya) anlayışı danışıq və ya nitqdən daha geniş mahiyyətli, hamı ilə 

paylaşılan informasiyadır, geniş informasiya mübadiləsini nəzərdə tutur və ünsiyyətin 
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funksiyalarından biri kimi qəbul edilir [5]. Ünsiyyət prosesi məlumat mübadiləsi prosesindən 

daha geniş mənalıdır. Bu, yalnız sözlərlə yox, həm də hərəkətlərlə, əməllərlə, duyğularla və, 

emosiyalarla mübadilə prosesidir. 

Bələdçinin ünsiyyət mədəniyyəti peşəkar ustalıq səviyyəsinin formalaşmasının mühüm 

komponentidir və fərdi inteqrativ keyfiyyətli olmaqla, özünü onun düşüncə və hisslərini başa 

düşülən, aydın, ifadəli formada ifadə etmək qabiliyyətində, emosional vəziyyəti idarə etmək 

bacarığında, turist-ekskursantlarla məqsədəuyğun əlaqələr qurmasında, onların vəziyyətini 

başa düşməsində, empatiya və tolerantlıq nümayiş etdirməsində göstərir və turizm-ekskursiya 

işinin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. . 

Bələdçinin ustalığı spesifik peşəkarlıq əsasları ilə yanaşı digər ustalıq növlərini 

(artistlik, natiqlik və s.) bilməsi, ekskursiya nəzəriyyəsini və metodikasının əsas müddəalarını 

öyrənilməsi və onları təcrübi fəaliyyətdə istifadə etməsi yolu ilə formalaşır. Bələdçinin bu 

keyfiyyətləri ekskursiya materialının yüksək səviyyədə təqdim edilməsində, metodiki üsul və 

fəndlərin müxtəlif taktikaların hansı səviyyədə icra edilməsində biruzə verir və 

ekskursantlarda müsbət emosiyaların, təəssüratların yaradılmasında mühüm rol oynayır. 

Bələdçinin peşəkarlıq ustalığı xüsusi sənət növü kimi, nümayış və danışığın vəhdətinin 

yaradılması və fəal surətdə, birgə istifadəsi prosesi üzərində qurulur. Prosesdə bələdçi, turist- 

ekskursant və nümayiş obyektləri komponent kimi iştirak edir və qavranılır, ekskursiyanın 

aparılması metodları tətbiq edilir, bələdçiliyə xas olan spesifik bacarıq və vərdişlər təzahür 

edir. Bu ustalıq daha təcrübəli peşəkarlardan öyrənməklə, praktiki fəaliyyət zamanı özünü 

təkmilləşdirməklə formalaşdırıla bilər. 

Bələdçinin peşəkarlıq ustalığı onun bilik və bacarıqlarının məcmusu kimi də xarakterizə 

edilə bilər. Bələdçinin bilikləri yuxarıda sadaladığımız ümumi və ixtisas biliklərinin, 

həmçinin məntiqi və etik biliklərinin məcmusunu əks etdirir. Bacarıqlar isə turizm- 

ekskursiya sahəsində bilik formalaşdırmaq, ekskursiyanın aparılması fikirlərini 

formalaşdırmaq, nümayiş, danışıq və nitq mədəniyyətinin köməyi ilə insanların 

dünyagörüşünü genişləndirmək, metodiki üsullardan istifadə etmək, istehlkçı auditoriyasını 

idarə etmək, mühitdə özünü apara bilmək və s. kimi xüsusiyyətləri bildirir. 

Bələdçinin ustalığının mühüm əlamətlərindən biri turist-ekskursant qruplarını səmərəli 

idarə edə bilmək və onların qorxu və şübhələrini dəf etməyə nail olmaqdır. Bu məqsədlərə 

nail olmaq üçün bələdçinin mükəmməl intuisiyaya sahib olması mühüm şərtdir. İntuisiya 

bələdçiyə real həqiqəti təsdiqləyici faktlardan istifadə etməmək şərtilə birbaşa qavrayaraq 

dərk etməyə və düşüncələrini bu əsasda formalaşdırmağa zəmin yaradır. 

İntuisiya bələdçiyə turistlərin maraqlarını müəyyən etməyə və öz nitqini tənzimləməyə, 

ekskursant qrupu ilə iş zamanı hansı metodiki üsuldan istifadənin məqsədəuyğunluğunu, 

turist-ekskursantların əhval-ruhiyyısini, onların müşahidə edilən obyektlərə marağını və 

münasibətini müəyyən etməyə də imkan verir. 

Bələdçi peşəkar ustalıq səviyyəsini yüksəltmək üçün onu daim təkmilləşdirilməlidir və 

bu prosesi gündəlikdə saxlamalıdır. Bu məsələdə bələdçiliyin nəzəri məsələlərini dərindən 

öyrənməsinə xüsusi diqqət verməlidir. Məhz nəzəri biliklərin dərindən mənimsənilməsi 

ekskursiyanın mahiyyətini dərk etməyə, intuisiyanı inkişaf etdirməyə, dili və nitqi 

zənginləşdirməyə və onlardan səmərəli istifadə etməyə imkan verir ki, bu da peşəkar ustalıq 

səviyyəsinin təmin edilməsinin əsas şərtlərindən biri hesab edilir. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bələdçinin ustalıq səviyyəsi ondan asılı olmayan 

və asılı olan amillər əsasında formalaşır. Bələdçinin ustalıq səviyyəsinin formalaşdıran və 

ustalığının əsasını təşkil edən bu amillərə pedaqoji, psixoloji, məntiqi, nəzəri bilikləri, 

bacarıq, vərdiş, şəxsi keyfiyyətləri, onun davranış, ünsiyyət, nitq mədəniyyəti, intuisiyası və 

s.-i aid etmək olar. Bələdçinin öz peşənin ustası olması üçün mühüm amillərdən biri də öz 

işini sevməsi, ona hörmətlə yanaşmasıdır. 
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Summary 

Cross-border tourism-excursion work is characterized as one of the types of tourism that 

plays an important role in the development of cooperation in political, economic, social, 

cultural, etc. directions of the bordering countries. It is noted that cross-border tourism- 

excursion implies the organization of routes to the border regions of the neighbour countries, 

the creation and development of tourism infrastructure, intensification of inter-country 

tourism exchange. The role and importance of guide’s professional level, communication, 

behaviour, speech culture, knowledge and skills, pedagogical and psychological literacy, and 

etc. characteristics in the organization and development of tourism-excursion work in trans- 

bordering regions is justified. 

 

 
MÜALİCƏ-SAĞLAMLIQ TURİZMİ-DÜNYA TURİZM BAZARINDA ƏSAS 

İSTİQAMƏTLƏRDƏN BİRİ KİMİ 

i. ü.e.d., prof əvəzi Həsənova A.N., Əhmədzadə Ə. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Key words: medical-health tourism, natural-medical tourism, development 

opportunities of medical-health tourism 

Hal hazırda bütün dünyada xidmətə istiqamətlənmiş iqtisadiyyatın formalaşması və 

inkişafı əsas meyillərdən biridir. Qlobal iqtisadiyyat real olaraq, daha çox servis istiqamətli 

olmaqla, bütövlükdə xidmət sahəsinin sürətli inkişafının sosial-iqtisadi əhəmiyyəti kifayət 

qədər artır. İstənilən milli iqtisadi sistem çərçivəsində sosial istiqamətlənmiş iqtisadiyyatın 

formalaşması, sosial mahiyyətli xidmətlərin formalaşması və istehsalı sahəsində müxtəlif 

xarakterli tədbirlərin, o cümlədən təşkilati-iqtisadi problemlərin həlli investisiya axınlarının 

http://www.profguide.io/professions/Guide.html#%3A~%3Atext
http://www.profguide.io/professions/Guide.html#%3A~%3Atext
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əsas tətbiq obyektinə çevrilir. 

Turizm müəssisələri xidmət sahəsində rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 

özünün istehsal, texniki və sosial potensialının yüksəldilməsi istiqamətində səylərini 

gücləndirir. Fəaliyyət sahəsində belə keyfiyyət dəyişikliyinin iqtisadi mahiyyəti, son illər 

qlobal səviyyədə əmtəələrin dominantlığı modelindən xidmətlərin dominantlığı modelinə 

keçidlə izah edilir. 

Bu transformasiyalar müasir şəraitdə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün 

xidmət sahəsi müəssisələrinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 

Öz növbəsində, regional və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətli olmaq ünü milli iqtisadiyyatın 

müəyyən sahələrinin, o cümlədən turizm sənayesinin və onun müxtəlif istiqamətlərinin 

inkişafı milli və xarici bazarlarda geniş çeşid xidmətlərə və yeni istehlak səviyyələrinə nail 

olmaq imkanlarının yaradılmasını şərtləndirir. 

Dünyada genişlənən qloballaşma prosesi, elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi və s. 

proseslər baş verir ki, bu da, insanların sağlamlığı üçün həm pozitiv, həm də neqativ fəsadlara 

gətirib çıxarır. İnsan orqanizminin funksional imkanlarının tükənməsi müşahidə olunur ki, bu 

da, onun ən vacib həyat təminatı sistemlərinin pisləşməsində özünü büruzə verir [5]. 

Əksər dünya ölkələrində həm əhali arasında xəstələnmələrin sayında, həm də yeni, 

təhlükəli xəstəliklərin yaranmasında artım müşahidə edilir. Müxtəlif hadisə və proseslərin 

yaratdığı stress yükü artır, fiziki və əqli yorğunluq insan orqanizmində mənfi hisslər, 

narahatlıqlar yaradır. Bu amillər dünyada sağlam həyat tərzinin əhəmiyyətinin dərk edilməsi 

meyllərini gücləndirir [6]. 

İnsanların sağlamlığının keşiyində durmaq, onların sağlamlığının təmin edilməsi üçün 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, müasir dəyərlər sisteminin ayrılmaz komponentinə 

çevrilmişdir və bu məsələ əksər ölkələrin milli təhlükəsizlik konsepsiyasında prioritet amillər 

sırasında ön plana çəkilir. Mənəvi zənginləşmə ilə yanaşı, fiziki sağlamlığın təmin edilməsinə 

istiqamətlənən tədbirlərin sayı artır. Müalicə-sağlamlıq turizminin təşkili və inkişafı qeyd 

edilən tədbirlər kompleksində ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri hesab edilməlidir. 

Müalicə-sağlamlıq turizmi çərçivəsində reallaşdırılan tədbirlərin məqsədi müalicə, 

sağlamlaşdırma, xəstəliklərin profilaktikası və qarşısının alınmasından, insanların fiziki, 

psixoloji, intellektual gücünün təkrar istehsalına nail olunmasından, onların fəaliyyət 

prosesində tam dəyərli fəaliyyət göstərmələri üçün fizioloji funksiyalarının kompleks bərpası 

və gücləndirilməsindən ibarətddır[3, s. 182]. 

Beləliklə, əhəmiyyətinə görə əhalinin sağlamlığının qorunması və sağlamlaşdırılma 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesində müalicə- sağlamlıq turizmininin mahiyyətini, 

həyatın başlıca dəyəri olan insan sağlamlığı haqqında qayğı təşkil edir. Bu sahədə turizm 

məhsulunun formalaşmasının əsasında, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran müalicəvi və ya 

sağlamlaşdırıcı texnologiya durur. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatına görə, müalicə və reabilitasiya 

ən əhəmiyyətli turizm motivlərindən biridir. Belə ki, UNWTO -nun 2019-cu ildə dərc 

olunmuş statistik hesabatına görə, beynəlxalq turistlərin 43%-i məhz müalicə-sağlamlıq 

məqsədilə səyahət etmişdir. Hesabatda qeyd edilir ki, müasir turizm biznesində müalicə- 

sağlamlıq xidmətləri çox vaxt istirahət və əyləncə xidmətləri ilə kombinə edilmiş formada 

təklif edilir ki, bu da sağlam həyat tərzinin təmin edilməsində çox mühüm amil olan 

psixoemosional vəziyyətin normallaşmasında olduqca faydalı hesab edilir [7]. 

Müalicəvi-sa]laml;q turizmi, şəxsi məsuliyyəti və bir qayda olaraq, özəl ödənişləri 

hesabına daimi yaşayış yerlərini dəyişməklə, turistlərin balneoloji və digər kurortlara səfərləri 

kimi müəyyən edir [4, s. 72]. Müalicəvi-sağlamlıq turizm “insanların müalicəvi və 

sağlamlaşdırıcı xarakterli hərəkətlərin təsiri altında fiziki, əqli və sosial sağlamlığının 

yaxşılaşması, sabitləşməsi və bərpa edilməsi məqsədilə, onların daimi yaşıyır yerlərini 

dəyişərək, yerləşdikləri zaman yaranan əlaqələr və hadisələrin məcmusu” kimi də 
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səciyyələndirilir. 

Müalicəvi-sağlamlıq turizmi həm də sanator-kurort işinin təşkilini səyahət texnologiyası 
baxımından araşdıran kurortologiyanın yeni bölməsi kimi qiymətləndirilir [2, s. 38]. 

Müalicəvi-sağlamlıq turizminin əsası kimi, kurortologiya, XVII əsrdən başlayaraq, 

Avropada inkişaf etməyə başlamışdır. XX əsrdə dünyada, praktiki olaraq bütün ölkələri və 

qitələri əhatə edən, nəhəng kurort sənayesi yaranmışdır. 

Hal-hazırda, dünyada, müasir sağlamlıq mərkəzləri olan bir neçə min müalicə-sağlamlıq 

müəssisələri fəaliyyət göstərir. Onların illik dövriyyəsi 400 mlrd. dollardan çoxdur. Bu 

kurortlarda 580000 iş yeri mövcuddur [8]. 

Müalicəvi-sağlamlaşdırıcı turizm, əsasən, Mərkəzi, Şərqi və Qərbi Avropa regionunda, 

Amerikada, Sakit okean hövzəsi ölkələrində, bir sözlə dünyanın əksər regionlarında geniş 

yayılmışdır və sürətlə inkişaf etməkdədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda müəlicəvi-sağlamlıq turizminin inkişafı üçün 

kifayət qədər təbii müalicə vasitələri-müalicəvi palçıqlar, mineral və termal sular, rəngarəng 

landşaft, su hövzələri, zəngin biomüxtəliflik və ekosistemlər mövcuddur [1, s.104]. Bu 

potensialdan səmərəli istifadə edilməsi üçün dövlət səviyyəsində lazımi tədbirlər həyata 

keçirilir. Qəbul edilmiş müxtəlif inkişaf proqramlarında, strateji yol xəritələrində, 

konsepsiyalarda turizmin kompleks inkişafına dair tədbirlər reallaşdırılır ki, müalicəvi- 

sağlamlıq turizminin təşkili və inkişafına bu tədbirlər sırasında xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Qəbul edilmiş proqramlarda nəzərdə tutulmuş tədbirləein reallaşdırılması nəticəsində 

ölkəmizin müxtəlif regionlarında müasir standartlara cavab verən müalicə-sağlamlıq 

mərkəzləri yaradılmişdır. Onlardan Naftalan, Qalaaltı, Duzdağ, İstisu və s. kurortlarını misal 

göstərmək olar. 

Azərbaycanda yeni müalicə-sağlamlıq turizm məhsulları işlənib hazırlanır və yerli, 

regional və beynəlxalq turizm bazarına təklif edilir. . Onların sırasına, həm sadə, həm də 

keyfiyyətcə yeni innovativ xidmətlər daxildir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, 

ölkəmizin təbii müalicə ehtiyatları əsasında istehdsal edilən müalicə-sağlamlıq xidmət və 

məhsullarının çeşidi və həcmi mövcud potensiala adekvat hesab edilə bilməz. Ona görə dünya 

turizm bazarında yüksək tələbin olduğu bu məhsulların istehsalının artırılması diqqətdə 

saxlanılmalı, lazımi tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Ölkədə müalicə-sağlamlıq turizminin prioritet istiqamətlərinin formalaşması, eləcə də, 

turizm müəssisələrində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, sistemli yanaşma 

metodologiyası nəzərə alınmaqla, proqnoz-analitik xarakterli bir sıra işlərin yerinə 

yetirilməsini şərtləndirir. Bu işlər, müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafının idarəetmə 

konsepsiyasının məlumat bazası kimi çıxış edirlər. Onlar, idarəetmə prosesinin tərkib hissəsi 

olaraq, tdarəetmə qərarlarının qəbulu üçün əsas hesab edilirlər. Bununla əlaqədar, proqnoz- 

analitik qiymətləndirmə sistemi aşağıdakı vəzifələrə cavab verməlidir: 

-ümumilikdə ölkə üzrə və ayrı-ayrı regionlarda müalicə-sağlamlıq turizminin 

formalaşması və inkişafı problemlərinin mahiyyətini əks etdirməli, eləcə də, regional inkişafla 

əlaqədə turizmin inkişaf maraqlarını və məqsədlərini nəzərə almalıdır; 

-çətin müəyyn edilən çoxlu sayda parametrlərə malik qəliz modellərin qurulmasını tələb 

etməyən və icraçılar üçün sadə və aydın olan metodiki üsullar üzərində qurulmalıdır; 

-kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirmələrini təmin etməlidir ki, bu da onunla şərtlənir 

ki, bir sıra hadisələr sırf kəmiyyət formasında ifadə edilib, qiymətləndirilə bilməz; 

-problemlərin araşdırılmasında və onların inkişaf meyllərinin proqnozlaşdırılmasında 

həm hesabat-statistika, həm də ekspert qiymətləndirmə metodlarına əsaslanmalıdır; 

-konkret vəziyyətin qiymətləndirilməsində variantlılıq mütləq nəzərdə tutmalıdır; 
-hadisələrin inkişafında mövcud ola bilən müxtəlif ssenarilərin hazırlanması və onların 

nəticələrinin proqnozlaşdırılmasında analitik yolla qəbul edilən qərarlar əsaslandırılmalıdır; 

- dövlət və ölkənin ayrı-ayrı regionları səviyyəsində qərarların əsaslandırılması və 
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qəbulunun dəstəklənməsi funksiyasının yerinə yetirilməsinə istiqamətlənməlidir; 

-eyni zamanda, proqnoz-analitik işlər sisteminin fəaliyyətinin əsas mahiyyəti və 

predmeti yalnız informasiyanın ilkin uçotu və emalı deyil, idarəetmə orqanlarının müntəzəm 

fərdi sistemli yanaşmasını tələb edən problemli vəziyyətlərə dair effektiv işlərini təmin 

etməlidir; 

-bütün maraqlı tərəflərə təhlil və qiymətləndirmə nəticələrinin açıq, əlçatan, sadə və 

anlaşılan olmasını təmin etməlidir. 

Bundan əlavə, müalicə-sağlamlıq turizmi müəssisələrinin inkişafının idarə edilməsinin 

əsaslarının formalaşmasında mühüm mərhələ – məqsədlərin müəyyən edilməsi prosesidir. Bu 

gün Azərbaycanda belə bir sual aktualdır: bir sosial-iqtisadi sistem kimi, sağlamlıq-müalicə 

turizmi sahəsinin gələcək inkişaf məqsədləri necə olmalıdır? 

Hesab edirik ki, həyatakeçirilməsi zəruri olan tədbirlərin əsas prioritetləri aşağıdakılar 
olmalıdır: 

-mövcud müalicəvi ehtiyatların əsasında yeni çeşid məhsullar hazırlanmalı; 

-müalicəvi ehtiyatların istehsala cəlb edilməsi prosedurları sadələşdirilməli və onlara 

əlçatanlıq təmin edilməli; 

-istifadə olunan təbii müalicə resurslarının, landşaft-iqlim şəraitinin xüsusiyyətləri 

nəzərə alınaraq, sanator-kurort təşkilatlarının maddi-texniki bazasının modernləşdirilməli və 

yaxşılaşdırılmalı; 

-Azərbaycanın sanator-kurort təşkilatları və müəssisələrinin bazasında yeni sağlamlıq- 
müalicə texnologiyaları tətbiq edilməli; 

-innovativ prosedurların və metodikaların tətbiqi hesabına daxili və gəlmə turizmin 

səviyyəsinin, eləcə də göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılması tədbirləri 

genişləndirilməli; 

-geniş marketinq tədqiqatları təşkil edərək bazarlarda müalicə-sağlamlıq xidmətlərinə 

tələbin xarakteri müəyyən edilməli; 

-dünya təcrübəsi öyrənilərək müalicə-sağlamlıq xidmətləri və məhsullarının istehsalı, 

bazarda hərəkət etdirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi tədbirləri 

təkmilləşdirilməlidir və s 

Yekun olaraq, qeyd etmək istərdik ki, ümumilikdə ölkənin müalicə-sağlamlıq 

turizminin inkişaf etdirilməsi üçün zəngin potensial və geniş imkanlar mövcuddur. Bu 

imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi qlobal müalicə-sağlamlıq turizmi bazarında milli 

turizm məhsullarının layiqli yer tutmasına imkan verər, ölkəmizə müalicə məqsədli turizm 

səfərlərinin kütləviləşməsinə zəmin yaradar. 
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TREATMENT-HEALTH TOURISM-AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS IN 

THE WORLD TOURISM MARKET. 

Hasanov A.N., Ahmadzada A. 

Resume 

The article highlights the development trends in the global economic system. It is 

brought to attention that the transition from goods production to service production is a 

priority in the economic sphere. It is reported that the development of curative tourism is 

accelerating and the demand for curative health services is increasing. The natural healing 

resources of Azerbaijan are characterized. In our country, the opportunities for the 

development of treatment-health tourism are being investigated and the necessary measures 

are being taken to ensure development in the field. 

 

 
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА 

д.ф по э., доцент Гаджиева Н.А., д.ф по э., доцент Исмайлов В.А., 

Бабакишиева С.Ф., 

Азербайджанский Технологический Университет 

Аннотация: Для достижения устойчивого развития ненефтяного сектора 

Азербайджана и его отраслей чрезвычайно важным представляется использование 

соответствующего опыта зарубежных стран, особенно новых индустриальных и с 

сырьевой ориентацией. Изучение и теоретическое осмысление выработанных ими 

методов и подходов макроэкономической политики применительно к данной области, 

в сочетании с научным обобщением накопленной здесь отечественной практики, 

может стать основой для обеспечения высокой эффективности и 

конкурентоспособности отраслей вышеназванной сферы в республике. От этого в 

значительной степени зависит реализация поставленных перед страной 

стратегических целей по ускоренному росту ненефтяного сектора и в целом успешное 

экономическое развитие Азербайджана в контексте развивающихся рыночных 

процессов. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, утойчивое развитие, диверсификация 
экономики, экспортная гибкость. 

Key words: non-oil sector, sustainable development, economic diversification, export 
flexibility. 

Учитывая специфику азербайджанской экономики, наибольший интерес 

представляет группа стран, в структуре производства и экспорта которых 

значительную роль играет нефтегазовый сектор. 

В работе подчеркивается, что актуальность синтезирования положительного 

опыта, накопленного в странах, хозяйственный комплекс который базируется на 

добыче природных ресурсов, значительно возрастает в условиях глобализации, 

оказывающей заметное влияние на необходимость структурных сдвигов в экономике 

этих стран, её диверсификации и инвестиционной привлекательности путём адаптации 

выработанных международной практикой норм и правил по приоритетному развитию 

ненефтяного комплекса в национальную хозяйственную среду. [1]. 

http://europespa.ru/partnery/evropeiskaja-kurortnaja-associacija-espa.html
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По нашему мнению, учитывая специфику азербайджанской экономики, 

наибольший интерес представляет группа стран, в структуре производства и экспорта 

которых значительную роль играет нефтегазовый сектор. Проведённый в работе анализ 

показал, что одной из важнейших тенденций развития указанной группы стран, 

наблюдаемой с начала 2000-х гг., следует считать динамичный рост государственных 

резервов, которые включают международные резервы центральных банков и активы 

суверенных фондов. Величина активов суверенных фондов, созданных за счет 

нефтегазовых доходов достигла 6,044 трлн доллю. что составляет 59% активов всех 

действующих в мире суверенных фондов. [2]. 

Основой динамичного экономического развития стала модернизация. 

Характерные признаки этого процесса – ускоренное развитие промышленности, 

придание ей экспортной ориентации. Каждая из этих стран пытается 

диверсифицировать свою экономику, вкладывая часть прибыли, полученной от 

экспорта нефти, в развитие других секторов экономики, включая нефтехимическую 

промышленность. При этом упор делается на создание более благоприятного 

инвестиционного климата. 

Проведённый анализ показал, что достижение положительных результатов 

селективной промышленной политики, проводимой в ряде стран, в значительной 

степени обусловлено тем, что, наряду с выбором конкретных отраслей и 

стимулирующих мер, были определены необходимый набор инструментов и 

институтов для развития поставленных задач, созданы базовые условия для 

долгосрочного процесса диверсификации. С помощью различных механизмов 

правительствам ряда стран удалось реструктуризировать экономику, создать такие 

наукоёмкие отрасли, как химическая, нефтехимическая, биомедицинская, 

фармацевтическая, электронная и ИКТ. [3]. 

Как известно, одними из проблем, препятствующих диверсификации экономики 

стран с сырьевой ориентацией, являются эффекты, связанные с «голландской 

болезнью», волатильностью доходной части бюджетов из-за непредсказуемой ситуации 

с мировыми ценами на рынках сырьевых ресурсов, ограниченность и невосполнимость 

запасов природных ресурсов. Для решения названных проблем в странах-экспортёрах 

сырьевых ресурсов нацеливают экономическую политику на смягчение этого 

негативного воздействия внешнеэкономической конъюнктуры посредством проведения 

долгосрочной бюджетной политики и стратегии государственных расходов. [1]. Для их 

реализации страны либо изымают сверхдоходы, получаемые вследствие высоких цен 

на нефть, и накапливают их в качестве остатков на счетах в центральных банках 

(Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир), либо аккумулируют их в специально созданных 

фондах невозобновляемых ресурсов (Норвегия, Чили, Кувейт, Оман). Как показал 

анализ, суверенные фонды благосостояния, формируемые в странах – экспортёрах 

сырья, являются важным потенциальным финансовым источником ускоренного 

развития и конкурентоспособности ненефтяных отраслей. 
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE NON-OIL SECTOR OF AZERBAIJAN 

Gadzhieva N.A., Ismailov V.A., Babakishieva S.F. 

Summary 

In order to achieve sustainable development of the non-oil sector of Azerbaijan and its 

industries, it is extremely important to use the relevant experience of foreign countries, 

especially new industrial ones and with a raw material orientation. The study and theoretical 

understanding of the methods and approaches of macroeconomic policy developed by them in 

relation to this area, in combination with the scientific generalization of the domestic practice 

accumulated here, can become the basis for ensuring high efficiency and competitiveness of 

the sectors of the above-mentioned sphere in the republic. This largely determines the 

implementation of the strategic goals set for the country for the accelerated growth of the non- 

oil sector and, in general, the successful economic development of Azerbaijan in the context 

of developing market processes. 

 

 
 

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏKİ SU HÖVZƏLƏRİNİN 

İQTİSADİ POTENSİALI 

Fərzalıyev E.A. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: su hövzələri, su anbarları; kənd təsərüfatı; iqtisadi potensial; 

Key words: water pools; reservoirs; agriculture; economic potential 

Su hövzələri kənd təsərfatı, sənayenin inkişafı və əhalinin rifahı üçün vacib amillərdən 

biridir. Keçmişdə sudan düzgün istifadə olunmaması, su ehtiyalarına qənaətli şəkildə 

yanaşılmaması eyni zamanda, iqlim dəyişiklikləri və suya təlabatın artması, dünyada və 

ölkəmizdə su qıtlığına gətirib çıxarmışdır. Dünya Resurslar İnistutunun araşdırmasına əsasən, 

Azərbaycanda su stresi orta yüksək olaraq qiymətləndirilir, və Azərbaycan 2040-cı ilədək su 

qıtlığı yaşayacaq 33 ölkə arasında 18-ci yerdədir. Bu baxımdan su ehtiyatlarına qənaət etmək, 

onlardan səmərəli istifadə etmək və ehtiyatlarının düzgün idarə olunmasını təmin etmək 

lazımdır. 

Su ehtiyatlarının iqtisadi potensialından faydalanmaq üçün ona maddi bir dəyər kimi 

yanaşmaq lazımdır. Suyun maddi bir dəyər kimi qəbul edilməsi Dördüncü Dublin prinsipinə 

uyğun olaraq Suyun iqtisadi bir dəyəri vardır və səbəblə də, əl çatanlıq və kapital meyyarları 

nəzərə alınmaq şərti ilə, iqtisadi bir meyyar kimi qiymətləndirilməlidir. (ICWE-1992) [1] 

İnsanlar sudan maksimum faydalanmaq üçün və ya suyun verəbiləcyi zərərlərdən 

qorunmaq üçün müxtəlif təyinatlı su qurğuları inşa etməkdədirlər. Bu su qurğularından biridə 

su anbarlarıdır. Su anbarları, suyun toplanması və ondan istifadə edilməsi üçün axarsu 

yataqlarında inşa edilən bir tikilidir. Respublikada irili-xırdalı su anbarları mövcuddur. Əsas 

böyük su anbarları bunlardır: Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Yenikənd, Varvara, Ceyranbatan və 

Sərsəng su anbarlarıdır. Azərbaycanda hər birinin həcmi 1 mln. m
3
-dən çox 61 su anbarı 

mövcuddur. Su anbarlarının ümumi tam həcmi 21,5 km
3
 təşkil edir. Su anbarları həm çayın 

məcrasında (məcra su anbarları), həm də ondan kənarda (məcradan kənar su anbarları) 

yaradılıb. Su anbarlarının əksəriyyəti fəsillik nizamlanır və suvarma üçün istifadə olunurlar. 

Kür, Araz və Tərtər çaylarında yaradılmış su anbarları və SES-lər – Şəmkir, Mingəçevir, 

Yenikənd, Varvara, Araz və Sərsəng kompleks təyinatlı su təsərrüfatı obyektləridir və 

energetika, suvarma, su təchizatı və s. üçün istifadə olunurlar. [2] 

Azərbaycan Respublikasının 90-cı illərdə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 
rayonlarında infrastruktur uzun illər məhv edilərək yararsız hala salınıb. Müzəffər 
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Azərbaycan Ordusu işğal altında olan ərazilərimizi, işğaldan azad etmişdir.. İşğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edən 22 suvarma sistemi, 6426 km 

uzunluğunda suvarma şəbəkəsi, 330 km uzunluğunda kollektor-drenaj şəbəkəsi, 1429 

subartezian quyusu, 7800 hidrotexniki qurğu, 220 hidropost, 56 nasos stansiyası, ümumi 

sututumu 635 milyon kubmetrə yaxın su anbarları, digər meliorasiya və su təsərrüfatı 

obyektləri vardır. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki iri su anbarları Sərsəng su anbarı, Suqovuşan su 

anbarı, Xaçınçay su anbarı, Xudafərin su anbarıdır. Sərsəng su anbarı - 1976-cı ildə 

Tərtərçay üzərində inşa edilmişdir, ümumi su tutumu 560 milyon, faydalı su tutumu 500 

milyon kubmetr, bəndinin hündürlüyü 125 və uzunluğu 555 metrdir. Sərsəng su anbarı ən 

hündür bəndli su anbarlarından biridir. Anbardan su buraxıcı qurğular vasitəsilə "Sərsəng” 

hidro elektrk stansiyası istiqamətinə saniyədə 60 kubmetr su buraxıla bilər. Bundan başqa, 

anbarın suvarma qapıları vasitəsilə zərurət olduğu halda meliorasiya məqsədilə saniyədə 30 

kubmetr su buraxmaq imkanı da var. Suqovuşan su anbarı – 1975-ci ildə Tərtərçay üzərində 

inşa edilmişdir. Bəndin hündürlüyü 28 m, uzunluğu 630 m, su anbarının ümumi həcmi 5.86 

mln.m³-dir. Suqovuşan-1 su anbarı 4.8 mqvt və Suqovuşan-2 su anbarı isə 3 mqvt gücə 

malikdir. Əsasən kənd təsərrüfatı torpaqlarını su ilə təmin etmək məqsədilə istifadə olunur. 

Xaçınçay su anbarı - 964-cü ildə istismara verilmişdir. Anbarın ümumi su tutumu 23 milyon 

kubmetr, bəndinin hündürlüyü 38 metrdir. Bu su anbarı vasitəsilə Ağdam rayonunun 6,23 min 

hektar torpaq sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilirdi. Xudafərin su anbarı - İran və 

Azərbaycan sərhəddində Araz çayı üzərində inşa edilmişdir. Su anbarı həm elektrik enerjisi 

əldə etmək eyni zamanda əkin sahələrinin suvarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimiz çaylarlada zəngindir. Bu çayların ciddi iqtisadi və 

ekoloji əhəmiyyəti vardır. Əkin sahələrinin suvarılmasında böyük rolu vardır. Azad olunmuş 

ərazilərimizdəki əsas iri çaylar bunlardır: Tərtərçay, Xaçınçay, Köndələnçay, Bərguşad 

çayı, Həkəri çayı, Oxçuçay, Qarqar çayı və Çaylaqçaydır. 

Tərtər çayı - öz mənbəyini Kəlbəcər rayonundan götürür, Ağdərə, Tərtər və Bərdə 

rayonlarının ərazisi ilə axaraq Kür çayına tökülür. Tərtər çayının qolları Tutqu, Lev və Ayrım 

çaylarıdır. Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 3117 m-dir. Çayın üzərində 

Sərsəng su anbarı yaradılmışdır. 

 

Xaçınçay-öz mənbəyini Kəlbəcər rayonundan götürür Ağdam, Tərtər və Bərdə 

rayonlarının ərazisi ilə axaraq Kür çayına tökülür. Uzunluğu 119 km-dir. Mənbəyi ilə mənsəbi 

arasındakı hündürlük fərqi 2090 m-dir. 

Köndələnçay-öz mənbəyini Şuşa rayonundan götürür. Xocavənd və Füzuli rayonlarının 

ərazisi ilə axaraq Araz çayına tökülür. Araz çayının sol qolu olmaqla uzunluğu 102 km-dir. 

Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 1780 m-dir. 

Bərguşad çayı - öz mənbəyini Ermənistan ərazisindən götürür. Kəlbəcər, Qubadlı və 

Zəngilan rayonlarının ərazisi ilə axaraq Araz çayına tökülür. Araz çayının sol qolu olmaqla, 

uzunluğu 164 km-dir. Ona Qubadlı ərazisindən Ağa, Bəxtiyarlı və Davudlu kiçik çay qolları 

axır. 

Həkəri çayı-öz mənbəyini Laçın rayonunun 3080 m hündürlüyündən götürərək Qubadlı 

və Zəngilan rayonlarının ərazisi ilə axır. Araz çayının sol qolu olmaqla, uzunluğu 128 km-dir. 

Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 2812 m-dir. Çayın suyundan içmək və 

suvarma məqsədləri ilə istifadə olunur. Qiymətli farel, kütüm və s. balıqlar bu çayda kürü 

tökürlər. 

Oxçuçay-öz mənbəyini Zəngəzur dağ silsiləsindən (Qapıcıq dağı) götürməklə Zəngilan 

rayonunun ərazisi ilə axır. Araz çayının sol qolu olmaqla uzunluğu 85 km-dir. 

Qarqar çayı-öz mənbəyini Şuşa rayonundan 2080 m hündürlükdən götürərək 

Xankəndi, Xocalı, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi ilə axır. Qarqar çayı Zarıslı və 
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iqtisadçılarımızın qarşısında böyük məsuliyyət durur, geri qaytarılan torpaqlarımızda iqtisadi 

 

maksimum faydalanmaq üçün bu ərazilərdəki su hövzələrindən düzgün istifadə etməliyik. 

Azad olunmuş ərazilərdəki məhsuldar və kənd təsərüfatına faydalı əkin və otlaq sahələrini su 

ilə təmin etməli, həmin ərazilərdən iqtisadi fayda götürməliyik. Eyni zamandan azad olunmuş 
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ECONOMİC POTENTİAL OF WATER BASİNS İN LİBERATED AREAS 

Fərzalıyev.E.A 

Summary 

Water basins are important for agriculture, industrial development and human well- 

being. We must use the water bodies in our liberation zones efficiently. We must provide 

water to productive and agricultural crops and pastures in the liberated areas, and take 

economic advantage of those areas. 

 

 
 

DESTİNASİYA ANLAYIŞI VƏ DESTİNASİYALARIN ÖLKƏ TURİZMİNDƏ 

ƏHƏMİYYƏTİ 

Babayeva Lamiə Oqtay qızı, Əlizadə Könül Əsgər qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti, İdarəetmə kafedrası 

Xülasə: Müasir dövrdə Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi 

yer verilməkdədir. Turizm də qeyri-neft sektoruna daxil olan gəlirli sahələrdən biridir. Bütün 

bunları nəzərə alaraq məqaləmizdə turizmin əhəmiyyətini, eləcə də turizm obyekti olaraq 

destinasiyaları araşdırıb təhlil etmişik. 

Açar sözlər: turizm, destinasiya, sosial, turist, gəlir, ziyarət 

Key words: tourism, destination, social, tourist, income, visit 

Turizm əsasən sosial-iqtisadi sahə kimi XIX əsrin ortalarından inkişaf etməyə 

başlamışdır. Bu dövrə qədər isə turizm fərdi gəzinti və səyahət xarakteri daşımış, qeydiyyata 

düşmədən müxtəlif əraziləri, ölkələri gəzən adamlara «turist» demişlər. 

Son illərdə turizmin təşkili işi qloballaşaraq sırf beynəlxalq fəaliyyət dairəsinə daxil 

olmuşdur. Bu səbəbdən də turizmin təşkili işi dünya əhalisinin bir-birinə yaxınlaşmasına 

təminat yaradan bir sahə olmaqla yanaşı, o həm də milyonlarla insanların sosial və iqtisadi 

problemlərinin ödənilməsinə yardımçı olan böyük fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. Eyni 

zamanda turizmin inkişaf etdirilməsi nəticəsində yeni iş yerləri yaranmışdır. Alimlərin 

ərazilərimizdəki su anbarlarının fəaliyyətini tam bərpa etməli, bu su anbarlarından həm 

elektrik enerjisi əldə etmək, həmdə kənd təsərüfatı üçün istifadə etməliyik. 

Xəlfəli çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Mənbəyi ilə mənsəbi arasında hündürlük fərqi 

2080 m – dir. Əsas qolları – Ballıca, Bədərə, Dağdağan və sairdir. 

Çaylaqçay-Araz çayının sol qoludur. Cəbrayıl rayonu ərazisindən axır. Uzunluğu 32 

km–dir. Başlanğıcını Kiçik Qafqazın cənub ətəyindən (1750 m) alır. Axımı yağış sularından 

əmələ gəlir. Çaylaqçaydan suvarma işlərində geniş istifadə edildiyinə görə suyu mənsəbə 

çatmır. 

Qeyd etdiklərimdən belə nəticə çıxarmaq olarki, dövlətin, sahibkarların həmdə 

fəaliyyətin canlanması və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin iqtisadi potensialından 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/71-ICWE92-9739.pdf
http://eco.gov.az/az/


252  

apardıqları tədqiqatlara görə hal-hazırda dünya üzrə turizm sahəsində çalışanların sayı 192 

milyon nəfərə çatmışdır. Turizmin əsas funksiyalarına nəzər yetirərkən görürük ki, bu sosial- 

mədəni sahədən hər bir ölkə faydalanır. Turizmdən faydalanma əmsalı isə çox böyükdür. 

Birinci növbədə turizmə qoyulan sərmayələr hesabına və ondan əldə olunan gəlirlə yeni 

müəssisələr yaradılır. Yeni müəssisələrin yaradılması isə bütün dünyanın əsas və bir nömrəli 

problemi olan işsizliyin azalmasına yardımçı olur. Digər tərəfdən ölkənin büdcəsinə 

turizmdən əlavə gəlir daxil olur və bunun da hesabına dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatların əmək haqları artır, təqaüdlər və s. çoxalır. 

Əgər turizm səfərlərində olan insanların sayına nəzər yetirsək görərik ki, onların sayı 

milyonlardır. Bu milyonlarla insanın isə gündəlik tələbatı ödənilməlidir. Təbii ki, bu tələbatı 

ödəmək üçün ölkə bazarının çeşidini genişləndirmək lazım gəlir. Faktiki olaraq turistlərin 

sayının ölkə miqyasında artması yeni bazarlar yaradır. Bu da ölkə əhalisinin istehsal etdiyi 

məhsulun satışını artırmaqla, onun istehsal həcminin artırılmasına da şərait yaradır. Turistlər 

kommunal obyektlərin lazımi səviyyəsinə də xüsusi diqqət yetirirlər. Bu obyektlər beynəlxalq 

standartlara uyğun təşkil edilmədikdə həmin ölkənin turist təşkilatları minlərlə müştərilərini 

itirməyə məhkum olur. Buna görə də beynəlxalq turizmin şərtlərinə əməl edilərək onun 

infrastrukturuna, xidmət sahələrinin modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Hər bir turist 

öz ölkəsinə qayıdarkən ilk növbədə turizm xidmətləri sırasında kommunal xidmətləri xüsusi 

olaraq qeyd edirlər. Sözsüz ki, yaxşı xidmət turizm təşkilatının reytinqini daha da artırır və 

onun müştərilərinin sayının çoxalmasına səbəb olur. Ən maraqlısı odur ki, xidmət sahələrinin 

keyfiyyət və həcmi artdıqca yeni ixtisas və texnologiyalara da tələbat çoxalır. 

Turizmin təşkili prosesində bir çox yerli sektorlar külli miqdarda gəlir əldə edirlər. Bu 

yerli sektorların siyahısına mehmanxanaları, kiçik şəxsi otelləri, müxtəlif ictimai iaşə 

mərkəzlərini, nəqliyyat vasitələrini, xalq yaradıcılıq müəssisələrini, ekskursiya-informasiya 

mərkəzlərini və s. aid etmək olar. Deməli, turizm mahiyyət etibarı ilə ayrı-ayrı strukturların 

fəaliyyəti əsasında ölkəyə valyuta axınına imkan yaradır və eyni zamanda yerli məhsulların 

istehsalına kapital qoyuluşunu təmin edir. Bu prosesin həyata keçirilməsində idarəetmənin 

konkret vəzifələrindən istifadə olunur. [4] 

Belə ki, turizmdə gəlir gətirən əsas sahə olaraq destinasiyaların inkişafının böyük 

əhəmiyyəti vardır. Destinasiya turizm və turizm sisteminin mərkəzində olan bir konsepsiya 

olsada, çox sayda termin və fərqli istifadə sahiblərinə görə bir çox fərqli ədəbiyyatlarda fərqli 

cür izah edilmişdir. Belə ifadə etsək, deyə bilərik ki, destinasiya anlayışının standart bir izahı 

yoxdur. Destinasiya sözünü əgər Azərbaycan dilinə tərcümə etsək “təyin olunmuş yer” kimi 

olar. Burada bir çox suallar meydana çıxır. 

Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Kim tərəfindən gediləcək yer 

2. Gediləcək (nəzərdə tutulan) özəllikləri nələrdir 

3. Necə bir yer olduğu və s. kimi suallar. 

Beləki, destinasiya anlayışına fərqli müəlliflər tərəfindən fərqli izahlar verilmişdir. 

Destinasiya- şəxsin yaşadığı yerdən kənara səyahət etdiyi yer və ya turistlərin 

evlərindən kənarda istirahət etmək etmək istədikləri yer olaraq izah edilməkdədir. 

Beləliklə, nəticə olaraq tərif versək destinasiya- Bir şəxsin istirahət etmək məqsədilə 

yaşadığı ərazidən kənarda və istirahət etmək üçün getmək istədiyi yerə deyilir. Tərifimizə 

əlavə olaraq qeyd etməliyik ki, bir yerin destinasiya olaraq qəbul edilməsi üçün kiminsə oranı 

ziyarət etməsi əhəmiyyət kəsb etmir. Bir başqa izaha görə destinasiya “fərqli təbii özəllikləri 

və ya cazibəsi (cəlb ediciliyi) olan və ziyarətçilərin diqqətini çəkən yer” olaraq bilinməkdədir. 

Destinasiyalar müvəqqəti yerləşmə üçün ziyarətçiləri cəlb edən yerlər olub qitələrdən 

ölkələrə, əyalətlərə, bölgələrə, şəhərlərə, kəndlərə qədər dəyişən böyüklükdə ola bilməkdədir. 

Pine(2008) destinasiyası siyasi olaraq sərhədləri çəkilmiş bir yerdən əlavə, turistik mənbələrin 

cəmləndiyi coğrafi yer olaraq bilinməkdədir. Bu anlayışda misal olaraq göstərmək olar ki, 
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bütün Azərbaycanı bir destinasiya olaraq göstərmək yerinə. Turistik mənbələrin cəmləşdiyi 

Qəbələ və Şəki ərazilərində olan yerləri destinasiya olaraq göstərmək izah edilməkdədir. 

Sosiolojik baxışa görə isə destinasiya “bir növ turistik toplumun ümumi toplum içində yer 

aldığı coğrafi bu yer ya da bölgə” olaraq bilinməkdədir. [1] 

Yuxarıda verilənlərə əsasən müxtəlif məqsədlərlə yaşadıqları yerdən kənara səyahət 

edənlərin ziyarət etdikləri və ya diqqətini çəkən içərisində yerli və turistik toplumun bir arada 

yaşadığı və turistik toplumun bir arada yaşadığı və turistik mənbələrin cəmləşdiyi bir yer 

destinasiya olaraq bilinməkdədir. Məscən Buhalis (1997-2000) destinasiya “istehlakçılara tam 

bir paket təqdim edən turistik məhsulların birləşməsi” olaraq izah edilməkdədir. Burada tam 

paket turistin ziyarət etdiyi yerdə aldığı bütün mal və xidmətlər nəticəsində əldə etmiş olduğu 

turistik təcrübə nəzərdə tutulur. Həmçinin, destinasiyanın istehlakçılara toplu olaraq turistik 

təcrübə verən məhsulların birləşməsi olaraq ələ almaqdadır. Misal olaraq göstərmək olar ki, 

Kruveriya gəmisi ilə səyahət edən turistlər, səyahət etmiş olduqları Kruveriya gəmisini 

destinasiya olaraq qəbul ederkən, digər turistlər isə səyahət ərəfəsində ziyarət edilən limanları 

destinasiya olaraq qəbul etməkdədirlər. [2]. 

Bu səbəblə Katler, Boshen., Manens (2010;504) qavrayışınıda nəzərə alaraq 

destinasiya “gərçək və həssas bir növ sərhədləri olan yer” olaraq bilinməkdədir. 

Coğrafi yer olaraq bilinməkdən əlavə yuxarıda verilən təhlillər əsasında destinasiyanı 

“turistin məhsul və xidmətlərin özəlliklə də yerli bazarda əldə edilən turistik təcrübə 

cəmləşməsindən yaranan çox çeşidli və həssas bir anlayış” olaraq qeyd etmək mümkündür. 

Turizm hərəkətlənməsində turist göndərən ölkə ya da bölgələrdən destinasiya axını 

olması destinasiyanın əhəmiyyətini izah edir. Bir cox turistik əzazilərdə destinasiya əsas 

anlayış olaraq qəbul edilməkdə və inkişafdadır. Bu xüsusiyyətlərə əsasən destinasiya turizmdə 

əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. Ancaq destinasiyanı turizmdə əhəmiyyətli edən şey turizmdə 

əsas məhsulun destinasiya təcrübəsi olmasıdır. Məhsul olaraq destinasiya və destinasiya 

təcrübəsi anlayışlarını daha başa düşülən etmək üçün aşağıda özəlliklə ticarətdə məhsul 

anlayışına toxunulmuşdur. 

Ticarətdə məhsul anlayışı istifadə edildiyində, nəticə olaraq fiziki bir məhsul, bir xidmət 

və ya bir təcrübə nəzərdə tutulmaqdadır. Alınan məhsulların böyük bir hissəsini fiziki 

məhsullar təşkil edir. Maddi bir mal satın alınanda, istehlakçı fiziki bir məhsul satın alır. 

Ancaq saç kəsimi və ya tibbi müayinə kimi digər bəzi məhsullar maddi xidmətlərdir. Bir 

xidmət satın alınanda istehlakçı əslində prosesin nəticəsini satın alır. Son olaraq bir məhsul 

mal, xidmət istehlak edildiyində ortaya çıxan son təcrübə şəklində də ola bilər. 

Turistlər bir destinasiyaya ziyarət etdikdə təcrübə növündə bir məhsul satın 

almaqdadırlar. Çünki destinasiyanı ziyarət edən turistlər, ziyarət ərəfəsində yemək, hədiyyəli 

əşya, paltar kimi fiziki mallar, geceləmə, əyləncə kimi fərqli xidmətlər və günlük yaşamdan 

əlavə vaxt keçirmə istəyi kimi fərqli fikirləri satın almaqdadır. Əgər satın alınan mal, xidmət, 

fikirlər gözləntiləri qarşılayırsa turist səyahət təcrübəsini qəbul edə bilər kimi qəbul edəcəkdir. 

Günümüzdə turistlər destinasiyaları fərqli tədarükçülərin və xidmətlərin birləşməsindən 

yaranan bir maneə olaraq bilməkdədirlər. Turistlər səyahətləri ərəfəsində destinasiyanı bir 

təcrübə olaraq “istehlak etməkdə” istehlakçıları destinasiya məhsulu yaradan hər bir 

komponentin fərqli aktyorları tərəfindən istehsal edildiyindən və idarə edildiyindən fərqli 

deyildir. Digər fərqli bir ifadə ilə destinasiya istehlakçının məmnuniyyətinin və ya 

məmnuniyyətsizliyinin ortaya çıxan turistik məhsulu yaratmaqdadır. Destinasiya məhsulu bir 

qayda olaraq istehsal edilən mal xidmətlər ilə çox sayda mallardan (təbiət, təbii mənzərə və s.) 

yaranmaqdadır. Bu səbəblə destinasiya turizmdə əhəmiyyətli bir yerə malikdir. 

Destinasiya məhsulunun idarəsi və ticarəti olduqca çətin olmasının səbəbi destinasiya 

məhsulu yaradan çox sayda fərdi məhsulun olması, bu məhsulları istehsal edən və 

ziyarətçilərə çatdıran çox sayda payçının prosesə daxil olması və bu payçılar arasındakı 

əlaqələrin qarışıq olmasıdır. 
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Sonda qeyd edək ki, destinasiyalar turizm məhsullarının formalaşdığı və satıldığı turizm 

kompleksi olaraq nəzərdə tutulur. Destinasiyaların əhəmiyyəti odur ki, burada gələn gəlirə 

iqtisadi məhsulda olduğu kim böyük xərclər çəkməyə ehtiyac olmur. Yəni mayasız qazanc 

desək yanlış ifadə etmiş olmarıq. 
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Summary 

In modern times, special attention is paid to the development of the non-oil sector in the 

country's economy. Tourism is also one of the most profitable sectors in the non-oil sector. 

Taking all this into account, in our article we have studied and analyzed the importance of 

tourism, as well as destinations as an object of tourism. 
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 2020-ci ildə pandemiya kimi qəbul edilən 

Covid-19 epidemiyası dünya ölkələri arasında çox sürətlə yayılmağa başladı.Epidemiyanın 

təsiri nəticəsində dünya ölkələrinin iqtisadi göstəriciləri, istehsalın həcmi və ölkələr 

araqsındakı qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr zəifləməyə başladı. Yeni növ koranavirus qısa 

müddətdə qlobal epidemiyaya çevrilməsi tək iqtisadi göztəricilərə mənfi təsir göstərmədi eyni 

zamanda insanların sağlamlıq göstəricilərinə və onların psixoloji vəziyyətini də mənfi təsir 

altına saldı. Demək olar ki, dünyada yeni növ koranavirusun mənfi fəsadlarına məruz 

qalmayan ölkə yoxdur. Bu səbəbdəndir ki, hal- hazırda dünyada dərin iqtisadi böhran baş 

verməkdədir və bu böhranın davam edəcəyi müddətlə bağlı hec bir fikir irəli sürmək olmur. 

Ölkəmizdə pandemiyanın mənfi fəsadlarının aradan qaldırılması və bu istiqamətli 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə işçi qrupu yaradılmış və rəhbəri İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov təyin 

edilmişdir. İşçi qrupunun yaradılmasında əsas məqsədlər pandemiyanın yayılma tempinin 

aşağı həddə saxlanması yönümlü tədbirlərin görülməsi, ən çox zərər çəkən müəssisələrin 

fəaliyyətini stimullaşdırmaq, işsizliyin artım faizinin qarşısını almaq, ölkədə baş verən 

iqtisadi durğunluğun aradan qaldırılması və maliyyə dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində atıla biləcək bütün addımları qiymətləndirmək və tətbiq etməkdir. İşçi Qrupun 

intensiv və pandemiyanın həlli yollarının tapılmasında böyük həcmdə iş aparmalı olduğunu 
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diqqətə çatdırılıbdır. İlkin mərhələdə ən çox mənfi təsirə məruz qalan turizm, hotelçilik, 

ictimai iaşə, əyləncə, nəqliyyat, ticarət və s. kimi ümumilikdə təxminən 12 fəaliyyət sahəsi 

müəyyən edilib və ölkədə iqtisadi artımın davamlı inkişafının dəstəklənməsində kompleks 

tədbirlər sistemi həyata keçirilməkdədir. Bu, iqtisadiyyatda likvidliyin təmin edilməsi, 

sahibkarlara vergi güzəştləri və tətillərin verilməsi, dövlət kreditləşdirmə resurslarının 

əlçatanlığının asanlaşdırılması, maliyyə bazarlarının sabitliyinin qorunması, ünvanlı sosial 

yardımların tətbiqi və s. kimi istiqamətləri əhatə edəcək. 

Yeni növ koranavirusun Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyana nəzər salsaq 

aşağıda qeyd olunan məlumatlarla qarışılaşacağıq: 

 Ümumi daxili məhsul azalır 

 İqtisadi geriləmə baş verir 

 Sənaye məhsullarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə azalır 

 İşsizlik artır 

 Ölkəyə gələn xarici investisiya azalır 

 Turistlərin sayının azalması və nəticədə turizim gəlirləri azalır 

 Fiziki şəxslərin gəlirləri azalır 

 Fiziki şəxslərin banklara olan kredit borclarını ödəyə bilmir 

 Kənt təsərrüfat məhsullarının istehsalı azalır 

 Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları azalır 

 Dövlət büdcəsinə əlavə yük yaranır 
Azərbaycan Respubilkasında pandemiya səbəbindən işlərini itirmiş muzdlu işçilərin 

sosial-iqtisadi vəziyyətlərinin yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən, iki ay ərzində 87,7 milyon manat 

(7 iyun tarixinə olan məlumat) vəsait xərclənmişdir. 

18 aprel 2021 ci il ücün ölkəmizdə yeni növ koronavirus statistikası aşağıdakı kimidir: 
Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2148 yoluxma faktı qeydə alınıb, yoluxma 

hallarının ümumi sayı 298,522 minə çatıb. Bu barədə Operativ Qərargahdan məlumat verilib. 

Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14 583 

(ötən gün 13 478 test), hazırkı dövrədək isə ümumilikdə 3 milyon 96,74 min test aparılıb. [7] 

COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 30 nəfər vəfat edib, 

ölənlərin ümumi sayı 4 107 nəfərə çatıb. 

Virusa yoluxmuş 262,48 min nəfər (sutka ərzində +2287) müalicə olunaraq sağalıb. 

Aktiv xəstə sayı 31 min 935 nəfərdir. 

18 aprel 2021 ci il ücün dünyada yeni növ koronavirus statistikası aşağıdakı kimidir: 
Dünya üzrə koronavirus infeksiyasına cəmi yoluxma 141,154,103 nəfər, infeksiyadan 

ölənlərin sayı 3,019,017 nəfər, dünya üzrə bu infeksiyadan ölənlər cəmi yoluxanların 2.14 

faiz, cəmi sağalanlar 119,901,774 nəfər təşkil edir. [8] 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) proqnozuna əsasən pandemiya nəticəsində qlobal 

iqtisadiyyat 2020-ci ildə 3 faiz, Orta Şərq və Mərkəzi Asiyanın neft ixrac edən ölkələrinin 

iqtisadiyyatı isə 3,9 faiz, Azərbaycan iqtisadiyyatı cəmi 2,2 faiz kiçiləcək. 

2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə 12019,0 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 

İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 7,5 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 0,4 faiz 

azalmışdır. ÜDM istehsalının 41,2 faizi sənaye, 10,7 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri, 8,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 4,7 faizi tikinti, 3,1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,0 faizi informasiya və rabitə, 0,7 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə sahələrinin, 19,9 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis 

vergilər ÜDM-in 9,6 faizini təşkil etmişdir. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 1201,6 manata 

bərabər olmuşdur.[1] 
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Yeni növ koranavirus Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinə vurduğu ziyana 

nəzər yetirdikdə görərik ki, neft məhsullarının ishetsalında, ölkəmizə gələn turistlərin sayında, 

sənaye məhsullarının istehsalında, əhalisinin nominal pul gəlirlərində, iqtisadiyyata əsas 

kapitalın yönəldilməsində azalmalar baş vermişdir. 

2020-ci ildə Azərbaycana 795,7 min və ya əvvəlki illə müqayisədə 4 dəfə az əcnəbi və 

vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. 

Turist axınının kəskin azalması koronavirus infeksiyasının yayılması və 2020-ci ilin 

mart ayından Azərbaycan ərazisinə girişin qadağan edilməsi, eyni zamanda ölkə daxilində də 

bir çox rayonlar və şəhərlər arasında gediş-gəlişin mədudlaşdırılması, rayonlarda istirahət 

mərkəzlərinin, otellərin restoranların fəaliyyətinin dayandırılması bu sahənin fəaliyyətini 

demək olarki dondurub. Bir çox mütəxislərin fikrincə bu sahədə çalışanların virusa yoluxma 

riski də daha böyükdür. 

2020-ci ildə ölkəmizə gələnlərin 28,3 faizi Rusiya Federasiyası, 23,2 faizi Gürcüstan, 

20,2 faizi Türkiyə, 9,1 faizi İran, 2,1 faizi Ukrayna, 1,6 faizi Hindistan, 1,5 faizi Səudiyyə 

Ərəbistanı, 1,1 faizi Qazaxıstan, hər birindən 1,0 faiz olmaqla Pakistan, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri və Türkmənistan, hər birindən 0,9 faiz olmaqla Küveyt və Böyük Britaniya, 0,8 

faizi Belarus, hər birindən 0,7 faiz olmaqla Özbəkistan və İraq, 0,5 faizi İsrail, hər birindən 

0,4 faiz olmaqla Almaniya və İtaliya, 4,5 faizi digər ölkələrin vətəndaşları, 0,1 faizi isə 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub. 

Ümumilikdə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 5,9 dəfə azalaraq 23,0 min 

nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 5,0 dəfə azalaraq 110,7 min nəfər, MDB 

ölkələrindən gələnlərin sayı 4,2 dəfə azalaraq 273,4 min nəfər olub. 

Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 70,0 faizi dəmir yolu və 

avtomobil, 27,6 faizi hava, 2,4 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib. [2] 

Ölkəmizin əsas gəlir mənbəyi olan neft məhsullarının istehsalı 2021-ci ilin yanvar-mart 

aylarında ötən ilin eyni dövrünün göstəriciləri ilə müqaisədə 13% yəni 810.3 milyon manat 

qədər azalıb. 

Yanvar-mart aylarında 247,4 min ton (azalma 28%) avtomobil benzini, 550,5 min ton 

(azalma 1,7%) dizel yanacağı, 103,5 min ton (azalma 29,4%) təyyarə yanacağı, 8,9 min ton 

(azalma 67,8%) soba mazutu, 44,9 min ton (azalma 17,8%) neft bitumu istehsal edilib. 

2021-ci il aprelin 1-də Bakı neft emalı zavodunun anbarlarında 36.1 min ton avtomobil 

benzini, 40,9 min ton təyyarə yanacağı, 106 min ton dizel yanacağı, 10,4 min ton soba 

mazutu, 6,3 min ton sürtkü yağları, 17,5 min ton neft bitumu, 3,4 min ton neft koksu var. 

Hazırda Azərbaycanda yalnız bir neft emalı zavodu - Heydər Əliyev adına Bakı neft 

emalı zavodu fəaliyyət göstərir. [3] 

2021-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda sənaye məhsullarının istehsal həcmi 

10 mlrd. 996,2 milyon manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin analoji dövrünün göstəricisindən 

3,6% azdır. 

Cari ilin birinci rübündə sənaye məhsulunun 63,7%-i mədənçıxartma sektorunda, 

29,3%-i emal sektorunda, 6,2%-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı sektorunda, 0,8%-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda 

istehsal olunub. 

Yanvar-mart aylarında kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 12,5%, neft məhsullarının 

istehsalı 13%, hazır metal məmulatlarının istehsalı 11,5%, mebel istehsalı 6,3%, poliqrafiya 

məhsullarının istehsalı 62,3%, içkilərin istehsalı 13,1%, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların 

istehsalı 63,3%, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 97,7% azalma olub. [4] 

2021-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal pul gəlirləri 13 

milyard 455,9 milyon manat təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilin analoji dövrünün göstəricisindən 

1,1% azdır. 
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Hesabat dövründə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 3,9% təşkil edib.Statistik 

məlumatlara görə, yanvar-mart aylarında əhalinin hər nəfərinə düşən nominal pul gəlirləri 

1,6% - 1 min 344,9 manatadək azalıb. 

Bütün vergilər ödənildikdən və digər icbari ödənişlər həyata keçirildikdən sonra 

əhalinin sərəncamında 12 milyard 208,1 milyon manat qalır ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq 

dövrünün göstəricisindən 1,2% azdır. 

2020-ci ildə əhalinin nominal pul gəlirləri 1,8% azalıb. [5] 

2021-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 2 milyard 365,2 milyon 

manat məbləğində, yaxud 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,4% az vəsait 

yönəldilib. Hesabat dövründə neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 6,2%, qeyri 

neft-qaz sektoruna – 32,2% azalıb. 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 1 milyard 761,8 milyon manatı və ya 74,5%-i 

tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub. Bu dövrdə istifadə olunmuş 

vəsaitin 398,2 milyon manatı və ya 16,8%-i xidmət sahələri obyektlərinin tikintisi, 80,7 

milyon manatı (11,2%-i) xidmət sahələrinə, 205,2 milyon manatı (8,7%-i) isə yaşayış 

evlərinin tikintisinə sərf olunub. 

Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 1 milyard 133 milyon manatını 

(47,9%) xarici, 1 milyard 232,2 milyon manatını və ya 52,1%-ni isə daxili vəsaitlər təşkil 

edib. 

2020-ci ildə Azərbaycanda əsas kapitala vəsait qoyuluşları 8,3% azalıb. [6] 
Respublikamızda pandemiya əleyhinə həyata keçirilən effektiv və qabaqlayıcı tədbirlər 

hələ də davam etdirilməkdədir. Güman edirəm ki, ilk dəfə Çində yaranıb dünyaya tüğyan 

edən Covid-19 epidemiyasına Çin necə qalib gəldisə, ölkəmizdə vaksinasiya və digər əsaslı 

tədbirlər görməklə bu bəladan da tezliklə qurtulacaqdır. 
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NEGATIVE EFFECTS OF PANDEMIA ON AZERBAIJANI ECONOMY 

Kazimov Khagani 

Summary 

The Covid-19 epidemic, which was recognized by the World Health Organization as a 

pandemic in 2020, began to spread rapidly around the world. The rapid emergence of a new 

strain of coranavirus into a global epidemic has not only had a negative impact on economic 

indicators, but has also had a negative impact on people's health and psychological well- 

being. There is almost no country in the world that is not exposed to the negative effects of 

the new strain of coranavirus. That is why there is currently a deep economic crisis in the 

world, and it is impossible to say how long this crisis will last. 
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Yüksək texnologiyalar müasir dövrümüzün daha çox mütərəqqi və elm tutumlu 

texnologiyalarıdır, eləcə də onlardan və onlara əsaslanan texniki vasitələrdən istifadəyə keçid 

indiki mərhələdə elmi-texniki inqilabın mühüm amilidir. Müasir həyatı yeni texnologiyalarsız 

təsəvvür etmək çox çətindir. Texnologiyadan istifadə elə bir tələbatdır ki, o, iqtisadi-mədəni 

inkişafın bütün sahələrində cəmiyyətin demək olar ki, bütün üzvləri üçün özünü göstərir, 

ümumi həyat səviyyəsinə və ölkənin iqtisadi-hərbi gücünə bilavasitə təsir edir. 

Bəzən tarixi dövrləri müqayisə edərkən keçmişdəki insanların həyat tərzi, mədəniyyəti, 

yaşadıqları dövrün iqtisadi-texnoloji inkişaf səviyyəsi arasındakı fərqdən bəhs olunur. 

Cəmiyyətin inkişaf yoluna nəzər saldıqda görürük ki, məhz iqtisadi inkişaf və onun mühüm 

hərəkətverici qüvvəsi olan texnoloji yeniliklər insan həyatına özü ilə yeni standartlar gətirib, 

mədəniyyəti zənginləşdirib. Zaman içində baş verən texnoloji yeniliklərlə iqtisadi sahədə əldə 

olunan sürət, komfort və təhlükəsizlik, təhsildə və mədəniyyətdə, idman, səhiyyə və turizmdə, 

bir sözlə, ictimai və sosial həyatın bütün sahələrindəki keyfiyyət dəyişiklikləridir. Elmin 

inkişafı ilə dünyanı dəyişdirən texnologiyalara sahib olmaqla bu gün insan yerin 

dərinliklərindən uzaq ulduzlara qədər hər yerə nüfuz edə bilir, minlərlə və hətta yüz minlərlə 

kilometr uzaqdan bir an içində informasiya mübadiləsi həyata keçirir, ən müasir nəqliyyat 

vasitələri ilə, əslində, o qədər də böyük olmayan Yer kürəsini boydan-boya keçib dolaşır. 

Cəmiyyət həyatında heyrətamiz dəyişikliklər yaradan bütün bu yeniliklər son onilliklər 

içərisində daha da sürətlənib və əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bir nəslin insanlarının da öz 

həyatında hiss edə biləcəyi bir fərqlə görünməkdədir. Qloballaşan dünyanın bir parçası kimi 

ölkəmizdə də yeni texnologiyalar cəmiyyətin bütün sahələrində, dövlət idarəetməsindən 

tutmuş vətəndaşların fərdi istehlakınadək hər yerdə geniş tətbiq olunur, insanların rifahını 

yaxşıya doğru dəyişdirir. 

Texnologiya - yunan sözü olub, "techne" (bacarıq) və "logos" (öyrənmə) sözlərindən 

yaranmışdır ki, onun hərfi mənası ustalıq, incəsənət, bacarıq deməkdir. Məhsulun 

hazırlanması bacarığı, istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün üsul və vasitələr haqqında 

biliklər toplusu deməkdir. Demək olar ki, biz hər gün yüksək texnologiyalı maşınlar, 

avadanlıqlar, tikililər, cihazlar və s məhsulların adını eşidirik və yaxud onları görürük. Məhz 

bu məhsullar da biliklərin və bacarıqların sayəsində istehsal olunur və istehlakçılara təklif 

olunur. 

Beynəlxalq texnologiya mübadiləsi ölkələr arasında təsərrüfatçılıq proseslərinin 

yayılmasında və müxtəlif subyektlərin praktiki məsələlərin həlli ilə əlaqədar fəaliyyətində 

təzahür edir. Texnologiyanın tətbiq edilməsində məqsəd müvafiq xarakteristikaya malik olan 

məhsulların istehsalı, tələb olunan keyfiyyətdə məhsul və ya xidmət, idarəetmə və marketinq 

problemlərinin həlli və s. ola bilir. Təsərrüfatçılıq təcrübəsində texnologiyanın daşıyıcısı kimi, 

ixtiralara patent və lisenziyalar, texniki sənədlər, xüsusi ədəbiyyat, hər hansı hazır məhsul və 

ya yarımfabrikat, müəyyən məsələlərin həlli üçün tələb olunan bilik və bacarığa malik olan 

peşəkar-mütəxəssislər çıxış edə bilirlər. 

Hər birimizin həyatında müstəsna yer tutan və gündəlik həyatımızın ayrılmaz parçasına 

çevrilən texnologiya, daha dəqiq desək, texnoloji avadanlıqlar, hər zaman elm adamlarının 

diqqət mərkəzində olubdur və məhz buna görə də daim müxtəlif elmi sahələrin nümayəndələri 

tərəfindən tədqiq edilmişdir. 
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Texnologiya daim özünü yeniləyir və inkişaf edir. Bu sabit deyil. Buna görə hər keçən 

gün yeni bir texnoloji inkişafla qarşılaşmaq mümkündür. Bu inkişaflar insanın həyatına 

müsbət təsir edir. Texnologiyanın insanlara asanlıqla qəbul edilməsi və keçirilməsinin səbəbi 

insanların işini asanlaşdırmasıdır. Başqa sözlə, insanlar tez texnologiyanı qəbul etdilər və 

həyatlarında istifadə etdilər. İstehsal sahələrinə aid olan texnologiyalar əsasən, məhsulun daha 

az xərclə başa gəlməsi və keyfiyyətinin daha yüksək olması ilə xarakterizə olunurlar. Bu 

sahədə müasir tələblərə onun ekologiyaya daha az mənfi təsiri olması insanlara mənfi 

təsirlərin minimuma endirilməsi (səs və radiasiya) və s aid edilir. 

Texnologiyaların tədrisində çatışmazlıqların araşdırılması və müvafiq təkliflərin irəli 

sürülməsi üzrə Azərbaycanda Təşkilati, maliyyə və kadrlarla komplektləşmə məsələləri həll 

edildikdən sonra TTQ texnologiyaların tətbiqində və istifadəsində özəl sektorun səriştəlilik 

səviyyəsi və bu sahədə çatışmazlıqlarla bağlı zəruri araşdırmalar aparacaqdır. Araşdırma. ilk 

növbədə, rəqabətədavamlı işçi qüvvəsinin formalaşdırılması məqsədilə əmək bazarında 

informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə mövcud olan tələbatın müəyyən edilməsinə 

istiqamətlənəcəkdir. Bu məqsədlə KOS və iri sahibkarlıq subyektlərinin əmək resursları təhlil 

olunacaq, işçilərin biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər (sorğular, müsahibələr və s.) 

həyata keçiriləcəkdir. [1] 

Milli iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətinə və səviyyəsinə görə texnologiyanı təsnifləşdirən 

İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı bu və ya digər sahədə istehsalın xarakterindən asılı 

olaraq texnologiyanın 4 tipini fərqləndirir ki, bu da beynəlxalq texnologiya mübadiləsinin 

keyfiyyət cəhətini göstərir: 

1. Sənayenin - aerokosmos, farmaseptika sahələrində, ofis və mühasibat texnikası 

istehsalı, radio-televiziya və kommunikasiya avadanlıqları istehsalı sahələrində tətbiq olunan 

yüksək texnologiya. 

2. Elektrotexnika maşınqayırması, cihazqayırma sahələrində, nəqliyyat avadanlıqları və 

avtomobil mühərrikləri istehsalı sahələrində, kimya sənayesində tətbiq olunan orta-yüksək 

səviyyəli texnologiya . 

3. Nüvə yanacağı istehsalında, neft məhsullarının təmizlənməsində, gəmiqayırmada, 

metal istehsalında tətbiq olunan orta-aşağı səviyyəli texnologiya. 

4. Kağız və kağız məhsulları istehsalında , yeyinti məhsulları sənayesində, tütün və 
tekstil, dəri istehsalı sənayesində tətbiq olunan aşağı səviyyəli texnologiya. 

İnformasiyalar   kodlaşdırıla    bilir.    Yalnız    rəqəmlərlə    ifadə    olunan 

informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bunun   üçün   istifadə   olunan 

rəqəmlərə kodlar deyilir. 

Bununla belə bir sıra texnologiya və informasiyalar patentləşdirilmədən də digər 

ölkələrə yayılır. Məsələn, elmi və sorğu nəşrləri vasitəsilə. Beynəlxalq texniki yardımlar iki 

və çoxtərəfli, dövlət və xüsusi razılaşmalar əsasında inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin texnoloji səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə etdikləri köməklik və 

yardımlardır. Texniki yardımlar digər yardımlar kimi haqqı ödənilmədən həyata keçirilir. 

Beynəlxalq texniki yardımlar əsasən aşağıdakılardan ibarət olur : xüsusi ekspert qruplarının 

yaradılması, xarici ölkəyə qısa müddətə və daimi göndərilməsi, xarici məsləhətçi qrupun 

fəaliyyəti, müvafiq sənaye obyektlərinin, idarəetmənin və digər obyektlərin ekspertizası, 

texnoloji qrantların təqdim olunması, kadrların yerində və xaricdə tədris mərkəzlərində 

öyrədilməsi, xaricdən texnologiyanın alınmasını maliyyələşdirmək və ya bir hissəsini 

maliyyələşdirmək. Texnoloji yardımları əsasən beynəlxalq təşkilatlar: BVF (Beynəlxalq 

Valyuta Fondu), Dünya bankı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və digərləri həyata 

keçirirlər. 

Müasir dövrdə beynəlxalq informasiya-texnoloji kooperasiyanın mühüm forması kimi 

Ofşor proqramlaşdırma geniş yayılmışdır. OP milli soft-kompaniyaların (komyüterlərin 

proqramlarının hazırlanması, yenidən işlənməsi, təkmilləşdirilməsi və yayılması ilə məşğul 
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olan şirkətlər) xarici bazarların proqram təminatı fəaliyyətini həyata keçirməsidir. Bu sahədə 

liderlik Hindistan proqramistlərinə məxsusdur. Güclü proqramlaşdırma mərkəzləri Tayvanda, 

Sinqapurda, Malaziyada, İrlandiyada, Braziliyada fəaliyyət göstərir. Ofşor proqramları idxal 

edən ölkələr bu sahədə öz mütəxəssislərinə qənaət edir və həmin mütəxəssisləri daha aparıcı 

kompaniyalarda cəmləşdirirlər. 

Ümumilikdə informasiya cəmiyyəti ənənəvi iqtisadiyyatın, yəni klassik və sənaye 

iqtisadiyyatlarının təkamülü nəticəsində yaranmış informasiya iqtisadiyyatının məhsuludur. 

Belə ki, təkamül prosesi istehsal faktorlarına və onun strukturuna yeni informasiya faktorunun 

əlavə olunması ilə müşayət olunur. İqtisadiyyatın spiralvari inkişafına uyğun olaraq yeni 

cəmiyyətin yaranması həyata keçir. Bu spiralın hər bir mərhələsi isə bu və ya digər mənada 

informasiyanın birbaşa iştirakı ilə həyata keçən inqilabların və innovasiyaların nəticəsidir. [2] 

Texnologiya və informasiyanın beynəlxalq mübadiləsinin hüquqi müdafiəsi sistemi 

xarici hüquqi və fiziki şəxslərin intellektual mülkiyyət hüququnun, onların intellektual 

əməyinin nəticələrinin daxil olduğu bu və ya digər ölkədə müdafiəsindən ibarətdir. 

Göründüyü kimi texnologiya və informasiya kateqoriyaları hüquq sferasında intellektual 

mülkiyyətə transformasiya olunur ki, hüquqşünaslar bu intellektual əmək obyektlərinə 

mülkiyyət hüquqi kimi izah edirlər. İntellektual əməyin obyektlərinin hüquqi müdafiəsi 

sistemi xarici ölkələrdə milli prinsiplər üzrə qurulur və hər bir ölkənin milli 

qanunvericiliyin də bu məsələlərin işlənmə səviyyəsindən asılıdır. Bununla belə ölkələr vahid 

intellektual mülkiyyətin obyektlərinin müdafiəsi sistemini yaratmaq istiqamətində iş aparırlar 

və bu sahədə bir sıra razılaşmalar əldə olunmuşdur. 
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is because it makes people`s work easier. 
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İqtisadi sahələrin kombinasiyası getdiyi bir dövrdə biznes subyektlərinin kiçik, orta və 

böyük tiplərinin paralel inkişafı ümumilikdə makro- iqtisadi hədəflərə nail olunması 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir şəraitdə bazara rəqabətədavamlı 

məhsulların çıxarılması, istehlak- çıların bütün təbəqələrinin əmtəə və xitmətlərlə təchiz 

olunması, iqtisadi resursların proporsional bölgüsü, bazar subyektlərinin müxtəlif tiplərinin 

özünəməxsus rolunun önə çəkilməsi ilə mümkün olur. Bu baxımdan iri və orta sahibkarlığın 

məhsullarının yayılması və xırda partiyalarla yeni əmtəə və xidmətlərin istehsalının təşkili 

baxımından son dövrlər dünyada fərdi və kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi daha çox 

diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Həmçinin, son vaxtlar dünyada iri həcmdə kapitala, texniki avadanlıqlara və xeyli sayda 

işçi qüvvəsinə ehtiyac olmayan sahələrdə fərdi və kiçik sahibkarlığın sayının görünməmiş 

şəkildə artması faktı da özünü büruzə verməkdədir. Bu da özünü daha çox elmtutumlu 

sahələrdə və istehlak məhsullarının istehsalı sferasında göstərir. Fərdi sahibkarlıq şəxsi 

təşəbbüskarlığın inkişafının başlıca təkanverici qüvvəsidir. Bu tip biznes Kiçik və orta 

sahibkarlığın bir növü olsa da ümumilikdə onun iqtisadiyyatda çəkisinə həmişə ayrıca 

yanaşılır. Fərdi sahibkarlıq həm də təkbaşına iqtisadi fəaliyyəti özündə ehtiva edir. Bu 

baxımdan onun üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

Üstünlüklər: 1. Tam müstəqillik, sərbəstlik və fəaliyyətdə operativlik; 2. Gəlir əldə 

olunmasında maksimum maraq; fəaliyyətdə məxfilik. Bununla yanaşı ümumilikdə biznes 

sferasın- da istehsalın kiçik formasının təşkil olunması iri və orta təsərrüfatçılığa nisbətən bir 

sıra amillərə görə - yerli səviyyəli bazarlara yaxınlıq və müştərilərin tələblərinə daha asan 

uyğunlaşması, iri və orta sa- hibkarlıq subyektləri üçün səmərəli olmayan kiçik həcmdə 

məhsul istehsalının təşkil edilməsi, lüzum- suz idarəetmə həlqələrinin aradan qaldırılması - 

ba- xımından səmərəlidir. 

Çatışmazlıqlar: 1. Böyük kapital cəlb edilməsində çətinliklər; 2. Fəaliyyət müddətinin 

qeyri-müəyyənliyi; 3. Zərərə görə məhdud məsuliyyət; 4. Bütün idarəetmə ixtisaslarını bir 

əldə cəmləmək məcburiyyəti. 

Fərdi sahibkarlıq iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması və davamlı inkişafı baxımından 

mühüm rola malikdir. Belə ki, fərdi və kiçik sahibkarlıq ölkədə rəqabət mühitinin 

formalaşması və dərinləşməsində, yeni iş yerlərinin açılmasında, iqtisadiyyatın 

strukturlaşmasında və şaxələnməsində, istehlak bazarının genişləndirilməsidnə xüsusi 

xidmətə malikdir. Bununla yanaşı fərdi və kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi bazarın 

əmtəə və xitmətlərlə bollaşdırılmasına, ölkənin ixrac potensialının artmasına, yerli resursların 

istehsala cəlb olunmasına və onlardan səmərəli istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Fərdi və 

kiçik sahibkarlığın iqtisadi inkişaf üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olması səbəbindəndir ki, 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələri və yeni sənaye dövlətləri təsərrüfat subyektlərinin bu tipinin 

fəaliyyətinin genişləndirilməsində daha çox maraqlıdırlar. Rəsmi statistik məlumatlara əsasən, 

hazırda Azərbaycanda 60 minə yaxın kiçik müəssisə və obyekt var. Bu sıraya 8571 kənd 

təsərrüfatı, 89 balıqçılıq, 527 sənaye, 5458 emaledici müəssisə, 172 qaz, elektrik enerjisi və su 

istehsalı üzrə müəssisə, 7116 tikinti təşkilatı, 24276 topdansatış və pərakəndə ticarət 

müəssisəsi, mehmanxana xidmətləri təqdim edən 800 müəssisə, 1548 nəqliyyat və rabitə 

müəssisəsi, 491 maliyyə müəssisəsi, 6424 daşınamz əmlak, icarə müəssisəsi, 299 təhsil 

sektorunda olan müəssisə, 946 sağlamlıq və sosial xidmətlər müəssisəsi, 2999 kommunal və 

özəl xidmət müəssisəsi, 5 məişət müəssisəsi daxildir. 

2013-cü il üçün Azərbaycanın ÜDM-i 73 milyard ABŞ dolları təşkil edir. İxracatının 92 

%-i isə neft və neft məhsullarından ibarətdir. Ölkənin əsas iqtisadi strategiyası neftdən asılığı 

azaltmaq və qeyri neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. 2013-cü ildən bəri qeyri-neft sektrou 10 

% artmış və hal-hazırda qeyrineft sektoru Azərbaycan ÜDM-nin 57 %-i təşkil etməkdədir. 

2013-cü il üçün özəl sektorun Azərbaycanın ÜDM-ində payı 85 % olmuşdur. Lakin neft-qaz 
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sektoru özəl sektorda əsas pay sahibi olaraq qalır. Neft-qaz sektrorunda hasilatın pay bölgüsü 

müqaviləsi əsasında 

ARDNŞ, BP, TOTAL, GDF SUEZ, STATOİL, LUKOİL və s. iri tarnasmilli 

korporasiyalar çalışır.Ümumilikdə isə, Azərbaycanda 540 mindən çox kommersiya subyekti 

fəaliyyət göstərir. Onlardan 84,1%-i fərdi sahibkarlar, 15,9 %-i isə hüquqi şəxslərdir. Hüquqi 

şəxslərin 80 %-i kiçik, 20 %-i isə orta vəböyük həcmdədir. 

Azərbaycan biznes sektorunda yerli və xarici şirkətləri təmsil edən Azərbaycan Sənaye 

və Ticarət Palatası, Amerika Ticarət Palatası, Azərbaycan-İtaliya Ticarət Palatası, Azərbaycan 

Almaniya Ticarət Palatası da fəaliyyət göstərir. 

Bundan başqa, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən 

Sahibkarlığa Milli yardım Fondu, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Azərbaycan İxrac və 

İnvestisyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), eləcə də Azərbaycan Respublikası Milli 

Sahibkar Təşkilatları (İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyası da Azərbaycanın biznes mühitində 

təmsil olunur. 

Biznes sektoru sahəsində qanunvercilik orta səviyyədə inkişaf etmişdir.Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunu8 Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti 

(yaradılma, fəaliyyət, iflas və bağlanma) üçün əsas hüquqi çərçivəni müəyyən edir. Bundan 

başqa, 

1992-ci ildə qəbul edilmiş Sahibkarlıq haqqında Qanun sahibkarlıq subyektinin hüquq 

və vəzifələrini, eləcə də sahibkarlığa dövlət himayəsinin metod və formalarını müəyyən edir. 

Dünya biznesinin təcrübəsi sübut edib ki, kiçik sahibkarlıq hər bir dövlətin milli 

iqtisadiyyatında çox mühüm yer tutur. Çünki o, iqtisadi artımın tempini, ümümdaxili 

məhsulun həcmini xeyli dərəcədə müəyyən edir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində kiçik və 

orta biznesi iqtisadiyyatın mühərriki adlandırırlar. Bu ölkələrin büdcəsinə ən çox pay məhz 

kiçik və orta sahibkarlıqdan gəlir. Belə olan təqdirdə, bu ölkələrin hökumətləri müəssisələri 

hər vəchlə dəstəkləməyə və inkişaf etdirməyə çalışırlar. 

Kiçik biznesin inkişafına istiqamətlənmiş bütün addımlar xeyirlidir. Kiçik müəssisələr 

insan və material resurslarını vaxtında bölüşdürməyə və dəyişən təlabata vaxtında reaksiya 

verməyə imkan verən çevikliyə malikdir. Kiçik sahibkarlıq işsizliklə mübarizədə mühüm 

sosial alətdir, müasir texnologiyaları inkişaf etdirməyə və tətbiq etməyə imkan verir, ixtisaslı 

və tam ixtisaslaşmamış işçiləri hazırlayaraq, sənayenin gələcək inkişafına təməl qoyur, 

ölkənin ixrac əməliyyatlarında kiçik və orta sahibkarlığın payını artırır. Bu faktların başa 

düşülməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına istiqamətlənmiş strategiya və proqramın 

hazırlanmasında ölkənin diqqətini gücləndirməlidir. İlkin məlumatlara görə, maliyyə və 

vergilər nazirliklərinin layihəsi mənfəət gəlirinə qoyulmuş vergini mövcud 22 faizdən 20 

faizə, ƏDV üzrə 18 faizdən 17 faizədək endirilməsini nəzərdə tutub. Bu addımın əsas 

məqsədi - istehsalçılar üzərinə düşən gücün aşağı salınmasıdır. Kiçik biznes nəfəs alaraq, öz 

inkişafı üçün resursunu alacaq. Vergi ağırlığının azaldılması həmişə biznesin inkişafına doğru 

aparır. Xüsusi diqqəti müəssisələrin öz vəsaitlərini səhiyyə, təhsil, yaşayış binalarının 

tikintisinə istiqamətləndirə biləcəklərinə yetirmək lazımdır. Bütün bunlar vergi qoyulan 

bazaya daxil ediləcək. Bunu kiçik və orta biznesə vergiqoymada böyük irəliləyiş adlandırmaq 

olar. 

Vergiqoymanın aşağı düşməsindən başqa, hesabatın verilməsinin asanlaşdırılması 

mümkünlüyü də kiçik biznes üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, Qərbdə bütün 

müəssisələr hesabatı il üzrə verir ki, bu da işi xeyli asanlaşdırır. Azərbaycan müəsisələri bunu 

ilin hər rübündə edirlər. 
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5.İnternet resursları 

ISSUES RELATED TO THE CURRENT SITUATION OF BUSINESS 

ENTITIES IN AZERBAIJAN 

Ramazanov Sabuhi 

Summary 

At a time of economic areas, where a combination of businesses small, medium and 

large parallel to the development of the overall macro-economic targets in terms of types is 

important. The removal of competitive products on the market in such a situation, consuming- 

Defendants xitmətlərlə all sectors of goods and supply, the proportional distribution of 

economic resources, promoting the role of the market with its various types of entities is 

possible. In this regard, the proliferation of large and medium enterprises and small parties, in 

terms of production of new goods and services to individual and small business development 

in recent years more and more in the world spotlight. 

 
 

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA 
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Key words: production, transport infrastructure, pipeline, economy, transport corridor 

Bazar iqtisadi şəraitində istehsalın şox sahəli inkişafında məhsuldar qüvvələrin ərazi 

təşkilində daxili və xarici iqtisasdi əlaqələrin formalaşmasında nəqliyyat mühüm əhəmiyyat 

kəsb etməklə yanaşı, öz aktuallığı ilə daim diqqət mərkəsində olmuşdur. Təsərrüfatın ərazi 

təşkilində məhsuldar qüvvələrin yerləşməsində nəqliyyat özünün çevikliyinə görə əsas aparıcı 

sahələrdən hesab edilir. Nəqliyyat təsərrüfat sahələri arasında əlaqələndirici vasitədir. Bu 

əlaqələrin bağlılığı olmadan hər hansı ərazi, region yaxud da ölkə daxilində mövcud 

sərvətlərin istehsala cəlb olunması, istehsalın ərazi üzrə və səmərəli formada yerləşdirilməsi, 

yüklərin və sərnişin daşımaların tələbata müvafiq şəkildə həyata keçirilməyi mümkün 

deyildir. Bu deyilənlər baxımından iqtisadiyyatın bu mühüm sahəsinin daim diqqət 

mərkəzində saxlanılması tələb olunur. 

XXI əsrdə dünya ölkələri arasında gedən inteqrasiya prosesləri şəraitində iqtisadi 

əlaqələr daha da aktivləşmiş və ölkələrin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu 

Azərbaycanın dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqlərin inkişafına, təsir göstərə bilər. “İpək 

yolu” nun bərpası, Avropa –Qafqaz –Asiya nəqliyyat dəhlizinin müassir dünya ölkələrinin 

tələbləri səviyyəsində fəaliyyət göstərməsi, TASİS və TROSİKA proqramları çətçivəsində 

dünya ölkərinin nəqliyyat sistemərinin beynəlxalq normaları uyğunlaşdırılması Trans Xəzər, 

Bakı –Tiblisi –Ceyhan və s. Ölkələr arası yük və sərnişin daşınma əməliyyatlarının 

intensivləşdirilmə, iqtisadi əlaqələrin geniş miqyasda inkişafına şərait yaradan faktorlardan 

biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın nəqliyyat sistemini beynəlxalq miqyasda mühüm rol 

oynadığını nəzərə alıb, dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı avtomobil, boiru kəmər və hava nəqliyyat 

sahələri müassir dövrdə geniş inkişaf etdirilmişdir. Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə 

nəqliyyat sistemlərinin potensial imkankları artırılmışdır. 

Nəqliyyat infrastrukturu üçün nəqliyyat işinin səmərəli təşkili istehsalın əsası təşkilinin 

üstünlekləri və istehsal olunmuş məhsullların resallaşdırılması imkanları ilə bağlıdır. Iqtisadi 

əlaqələrin mühüm faktora olan yollara iqtisadi göstəricilərin və effektivliyin 
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müəyyənləşdirməkl üçün ideksləşdirilməsi metodundan istifadə etməklə hər bir ərazidə 

respublika əhəmiyyatli yolu bütün imkanlar müəyyənləşdirilr və həmin baza əsasında rayonun 

xəritə sxemi tərtib olunur. Lakin nəqliuyyat statistikasının məlumatlarıbın təhlili göstərir ki 

nəqliyyat qovşaqlarının formalaşması hər hansı regionun respublikanın və rayonun nəqliyyat 

konfiqrasiyasından və yük dövriyyəsindən asılıdır. Eyni zamanda nəqliyyat qovşaqları ərazi 

daxilində məhsuldar qüvvələrin inkişafında, mövcud əmək ehtiyatlarından və şəhərlərin 

inkişaf səviyyəsindən tranzis yük daşımaları həcmindən asılı olaraq inkişaf edərək formalaşır. 

Nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi müasir şəraitində dünya ölkələrinin qarşısında duran vasitə 

problemlərdən hesab edilir. Bu baxımdan dünya ölkələri tərəfindən beynəlxalq iqtisadiyyatın 

və nəqliyyatın formalaşmasına təsir göstərə bilən beynəlxalq səviyyəli proqramların həyata 

keçirilməsi üçün məqsədyönlü iş aparılır. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sisteminə 

malik olması və dünya inteqrasiyasına qovuşması üçün zəngin təbii resursların olması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri nəqliyyatı vasitəsilə neftin Türkiyəyə , 

Orta Asiyanın neft və qazının gələcəkdə lazım gələrsə həmin kəmər vasitəsilə ötürülməsinə 

şərait yaratmaqla özünəməxsus rolu vardır. 

Müasir şəraitdə dünya ölkələri arasında gedən inteqrasiya prosesləri bir sıra sosial- 

iqtisadi amillərlə yanaşı yük daşımalarının intensivləşdirilməsinə təsir göstərmişdir. Yük 

daşımasının tənzimlənməsini təmin etmək üçün hər bir nəqliyyat növündən səmərəli istifadə 

olunmaqla yanaşı hər bir qovşağın və iri stansiyaların yük tutumunun ötürücülük 

qabiliyyətinin və texniki iqtisadi göstəricilərin müəyyən olunması iqtisadi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

1. Təsərrüfatın ərazi təşkilində məhsuldar qüvvələrin yerləşməsində nəqliyyat özünün 

çevikliyinə görə əsas aparıcı sahədir. Nəqliyyat təsərrüfat sahələri arasında əlaqələndirici 

vasitədir. 

2. Nəqliyyat- təbii sərvətlərin öyrənilməsində və məhsuldar qüvvələrin ərazi üzrə 

yerləşməsində iqtisadi sosial inkişafın bütün sferalarında həmçinin iqtisadi əlaqlərin 

formalaşmasında təsərrüfatın ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla mühüm iqtisadi əhəmiyyətə 

malikdir. 

3. Azərbaycan nəqliyyat sektoru dedikdə ölkə daxilində fəaliyyət göstərən nəqliyyat 

sahələrinin fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Müassir bazar iqtisadiyyatı şəraitində istər daxili istərsə 

də dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafında nəqliyyat sektorunda inkişaf getrdikcə yeni forma və 

məzmun alır. 

4. Nəqliyyat faktoru istehsal sahələrindən tutmuş dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində 

şəhərlərin əmələ gəlməsində formalaşmasında mühüm rol oynayır. Dünyanın ən iri 

şəhərlərində nəqliuyyatın kompleks inkişafı daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki bütün 

istehsal sahələrindən tutmuş sərnişin daşımaya qədər nəqliyyatın hər hansı növünün öz 

funksiyalarının yerinə yetirilməsi iqtisadi və sosial sferaya öz müsbət təsirini göstərir. 

5. Azərbaycan Respublikası dünya iqtisadiyyatına qovuşması və dünya ölkələri 

ilAzərbaycan Respublikası dünya iqtisadiyyatına qovuşması və dünya ölkələri ilə gedən 

inteqrasiya proseslərində yerini müəyyən etmək üçün müasir nəqliyyat sahələrinin təhlil 

olunması olduqca vacibdir. Avrasiya ölkələri arasında mərkəzi mövqe tutması Azərbaycaın 

dünya ölkələrinin marağına uyğun olan səmərəli iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsinə 

əlverişli zəmin yaradır. 

6. Azərbaycan ərazisində son illərdə avtomobil yollarının texniki iqtisadi 

göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi istər ümumilikdə, istərsə də iqtisadi rayonlar üzrə, iqtisadi 

və sosial vəziyyətin inkişafında müsbət nəticələr verir. 

7. Azərbaycan dəmiryolu nəqliyyatı müasir şəraitdə beynəlxalq nəqliyyat rolunu 

oynamaqla daxili və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə 

yanaşı respublikanın iqtisadi və sosial inkişafına təkan verən nəqliyyat “ arteriyası” hesab 

edilir. 
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8. Hava nəqliyyatı mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir, ona görə ki, başqa nəqliyyat 

sahələrindən fərqli olaraq hava nəqliyyatı intensiv hərəkətinə qısa vaxt ərzində daha çox 

məsafə qət etməklə sərnişin və tez xarab olan məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya daşımaq 

imkanına malikdir. 

9. Azərbaycan son illər MDB respublikaları ilə iqtisadi əlaqələri aktivləşdirməklə 

yanaşı hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşıması tempi yüksəlmiş v ə hava nəqliyyatı 

əlaqələrinin coğrafiyası genişlənmişdir və 70-dən çox şəhər, region ilə hava nəqliyyatı 

vasitəsilə əlaqələr yaradılmışdır. 

10. Respublikamızda yüksək inkişafa malik olan nəqliyyat sisteminin olması “ İpək 

yolunun” reallaşmasında mühüm faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir.” İpək yolu” nun 

inkişafı ölkələr üçün “Açıq qapı” rolunu oynamaqla inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

dövlətlərin iqtisadi və sosial inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, ən əlverişli 

yollarla iqtisadi əlaqələrin inkişafına zəmin yaratmış olacaqdır. 
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THE ROLE OF TRANSPORT IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 

RELATIONS IN AZERBAIJAN 

Dosent Khurshudov Ş.N. 

Summary 

In modern conditions, the integration processes taking place between the countries of 

the world, along with a number of socio-economic factors, have affected the intensification of 

cargo transportation. In addition to the efficient use of each mode of transport to ensure the 

regulation of cargo transportation, it is economically important to determine the capacity of 

each junction and large stations, the capacity and technical and economic indicators. 
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Çinin Wuhan əyalətində başlayan və qısa bir zamanda bütün dünyanı təsiri altına alan, 

pandemiya dünya iqtisadiyyatı üzərində mənfi təsirlər qoymağa davam edir. Kənd təsərrüfatı, 

sənaye, xidmət, maliyyə, təhsil, səhiyyə, turizm, idman, media və demək olar ki, bütün 

sahələrdə pandemiya dövrünün mənfi təsirləri hiss edilir. Bütün bu təsirləri səhiyyə, sosial və 

iqtisadi olmaqla 3 qrupda birləşdirmək mümkündür. 
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Səhiyyə sahəsindəki təsirləri diaqnoz, karantin və müalicə sahəsindəki çətinlikləri 

sübhəli və təsdiqlənmiş yoluxmaların izlənilməsindəki çatışmazlıqlar səhiyyə sistemindəki 

mövcud problemlərlə birlikdə pandemiya ilə hədsiz yüklənmə və sistemin dayanma nöqtəsinə 

gəlməsi, infeksiya istisna olmaqla digər xəstəliklərə nəzarət edilə bilinməməsi, dərman 

tədarük zəncirinin pozulması və səhiyyə işçilərinin kifayət qədər ləvazimatla təmin edilə 

bilməməsi səbəbləri və s. göstərilə bilər. 

Sosial sahədə olan təsirlərə isə gündəlik həyati proseslərin məhdudlaşdırılması ilə 

əlaqədar olaraq stress və izolyasiya, həmçinin otel, restoran, bərbərxana və gözəllik salonları, 

kafe, teatr, kino, ticarət mərkəzləri, idman zalları və başqa xidmət sahələrinin bağlanması ilə 

əlaqədar olaraq yaranan işsizlik və vətəndaşların bu xidmətlərə əlçatanlığında yaranan 

problemlər yaşlı, uşaq və xüsüsi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə xidmətdə yaranan çətinliklər 

aid edilir. 

İqtisadi səhələrdə yaratdığı mənfi təsirlərə isə əsas məhsulların istehsalındakı 

ləngimələr, məhsulların tədarük zəncirinin pozulması, beynəlxalq və milli ticarət   itkiləri, 

gəlir itkiləri şəklində göstərilə bilər. 

Ölkələr Covid – 19-un iqtisadiyyatı idarəetmədə fərqli prioritetlərlə və dəyərlərlə 

birlikdə maliyyə müdaxilələri həyata keçirərkən əsas hədəflər işçini qorumağa yönəldilmiş 

tədbirlərin, işəgötürənlərə istiqamətləndirilmiş maliyyə tədbirlərinin, ixracat istiqamətli 

müdaxilələrinin və aşağı gəlirli əhali qruplarının transfer ödənişlərinin həyata keçirilməsi 

olmuşdur. 

Pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata təsiri ilə əlaqədar artan narahatlıqlara ilk cavab 

böyük “yeddilik” ölkələrinin maliyyə nazirlərindən və mərkəzi banklardan gəlmişdir. Onların 

3 mart 2020-ci ildə dərc etdikləri bəyannamədə iqtisadi inkişafı qorumaq üçün bütün lazımi 

tədbirlərin görüləcəyi bildirilir. Bundan əlavə Covidlə mübarizədə ediləcək ilk müdaxilənin 

səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi üçün maliyyə dəstəyi olacağı bildirilir. Bu açıqlamadan 

sonra böyük “yeddilik” ölkələrinin əksər mərkəzi bankları, xüsusən də Federal Ehtiyyatlar 

Sistemi (FED) maliyyə sisteminin likvidliyini artırmaq üçün bir sıra tədbirlər gördülər. 

İlk yoluxma faktının Çində qeyd olunması ilə əlaqədar olaraq Çin höküməti 2020- ci 

ilin yanvar ayında Wuhanda bir sətəlcəm epidemiyasının yeni bir korona virusa səbəb 

olduğunu söylədi və sonra da sərt tədbirlər görməyə başladı. Bu tədbirlərə Hubei əyalətinin 

bağlanması, milli səviyyədə geniş miqyaslı hərəkət məhdudiyyətləri, sosial məsafələr və geri 

dönən işçi miqrantları üçün 14 günlük karantin müddəti daxildir. Bunun üzərinə Çin höküməti 

təxminən 4,6 trilyon RMB (ÜDM-in 4,5%-i) həcmində maliyyə tədbiri elan etdi. Bu 

tədbirlərə aşağıdakılar daxildir: 

1) Epidemiyanın qarşısının alınması və nəzarəti üçün xərclərin artırılması; 

2) Tibbi avadanlıqların istehsalının artırılması; 

3) İşsizlik sığortasının daha sürətli ödənilməsi; 

4) Vergi endirimi və sosial sığorta haqlarından imtina; 

5) Dövlət investisiyaları. 

ABŞ Covid-19- la bağlı maliyyə baxımından diqqəti cəlb edən ölkələrədən biridir. İlk 

əvvəl Covid-lə əlaqədar 8,3 milyard dollar büdcədən pul ayıran ABŞ Konqresi sonradan yenə 

də əlavə tədbirlər görür: 

1) 483 milyard dollar həcmində “Maaş çeki qoruma proqramı və Səhiyyə Xidmətlərinin 

İnkişafı Qanunu”; 

2) 2,3 trilyon dollar həcmində (ÜDM  in 11%-i) “Koronavirus Yardım, Yardım və 

İqtisadi təhlükəsizlik” haqqında qanun; 

3) 8,3 milyard dollar həcmində “Koronavirusa hazırlıq və Müdaxilə” əlavə ödəniş 

qanunu. 

Pandemiyanın ən çox olduğu səhiyyə sistemindəki problemlər və bu səbəbdən də 

yüksək ölüm nisbətləri ilə diqqət çəkən digər bir bölgə İtalya, İspanya, Fransa və 
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Almaniyanın rəhbərlik etdiyi Avropa Birliyin epidemiyaya qarşı iqtisadi mübarizədə alətləri 

milli maliyyə siyasətləri və Avropa Mərkəzi Bankı siyasətidir. Avropa ölkələri içərisində 

epidemiyaya qarşı iqtisadi tədbirlər baxımından Almaniya və İspaniyanın etdiyi tədbirlər daha 

əhatəli olmuşdur. Almaniya hökümətinin maliyyə tədbirləri 1) Səhiyyə avadanlıqları üçün 

xərclərə, 2) vaksin üçün xərclərə, 3) işəgötürənlərin və işçilərin gəlirlərinin qorunması üçün 

pandemiyadan ciddi şəkildə təsir görən kiçik sahibkarlıq müəssisələrinə yardıma 

yönləndirilmişdir. 

Ümumilikdə Covid-19-la mübarizə tədbirləri çərçivəsində Almaniya 286 milyard avro, 

İtalya 92 milyard avro, Fransa 135 milyard avro, İspaniya 68 milyard avro vəsait ayırmışdır. 

Braziliya, Hindistan kimi dövlətlər də pandemiyanın ən çox təsir etdiyi ölkələr 

sırasındadır. 

Pandemiya Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi təsir göstərmişdir. 2020- ci ilin mart 

ayından etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi elan olunub və bu da bəzi sahələrdə 

qapanmaya gətirib çıxarıb. Bəzi sahələrdə bu qapanma halları həmin sahənin tamamilə 

bağlanmasına gətirib çıxardı. Pandemiya iaşə, ticarət, turizm, tikinti sahələrinə daha çox təsir 

göstərdi. 

2020- ci ilin statistik rəqəmlərinə əsasən pandemiya iaşə sektorunda 2,2 dəfə mənfi təsir 

göstərdi. Bəzi aylarda bu sahədə tamamilə fəaliyyətə icazə verilmədiyindən yalnız onlayn 

xidmət göstərilmişdir. Tikinti sektorunda da təqribən 9% geriləmə baş vermişdir. 

Sərhədlər bağlı olduğu üçün pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən sahələrdən biri də 

turizm sektoru olmuşdur. 

Həmçinin sərnişindaşıma xidməti göstərən sahələrə də pandemiya təsirsiz ötüşməyib. 

Xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə ölkədaxili və beynəlxalq sərnişindaşıma xidmətləri 

dayandırılmışdır. 

2020-ci il 19 mart tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Koronavirus 

(COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş 

verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi 

sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin 

azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” sərəncam imzalamışdır. İş yerlərinin sayının 

azaldılmasının qarşısının alınması məqsədilə pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə əmək 

müqaviləsi əsasında çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsi ödənilmişdir. Bu 

tədbir pandemiyanın zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində və klasterlərdə çalışan, əmək 

müqaviləsi olan 300 min nəfər muzdlu işçinin əmək haqlarının müəyyən hissəsinin 

ödənilməsi üçün sahibkarlara dövlət tərəfindən 215 milyon manat həcmində maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsini nəzərdə tutmuşdur. 

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi müvafiq tədbirlər 

planına əsasən işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə 190 manat birdəfəlik yardımlar 

göstərilmişdir. 

16 yanvar 2021- ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 

“Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün 

Vaksinasiya Strategiyası” haqqında qanun qəbul edilmişdir. 
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THE EFFECT OF PANDEMY ON THE WORLD ECONOMY 

Jafarov M.Sh. 

Summary 

According to 2020 statistics, the pandemic had a 2.2-fold negative impact on the 

catering sector. In some months, only online services were provided as activities in this area 

were not allowed at all. The construction sector also declined by about 9%. 

Due to the closed borders, one of the areas most affected by the pandemic was the 

tourism sector. 

The pandemic has also affected passenger transport. With the introduction of a special 

quarantine regime, domestic and international passenger services have been suspended. 
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Dünya iqtisadiyyatında bir tərəfdən qloballaşma ,digər tərəfdən isə sürətlik kütlələşmə 

prosesi baş verdiyi dövrdə qarşıya çıxan problemlərin həlli olkələrin iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasından ,iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunması isə ölkədə iqtisadiyyatın səmərəli strukturunun formalaşdırılmasından resurslardan 

səmərəli istifadə edilməsindən, məhsuldar qüvvələrin yerləçdirilməsindən və mövcud sosial - 

iqtisadi problemlərin həllindən asılıdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizin sosial- 

iqtisadi inkişafının təmin etmək, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri 

istehlak mallarına olan tələbatını ödəmək, tibbi və əmək resurslarından səmərəli istifadə 

olunmasını zəruri hal kimi ortaya çıxarmışdır. 

Hal-hazırda Azərbaycanın bütün regionlarında təbii və əmək resursları müəyyən 

potensiala malikdir. Həmin resusrsların son illərdə məqsədyönlü və səmərəli şəkildə istehsal 

dövriyyəsinə cəlb olunması ümumilikdə respublikanın dinamik inkişafında yeni keyfiyyət 

mərhələsi yaratmışdır. Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq islahatların aparılması, 

dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad sahibkarlığın inkişsfı regiondakı təbii və əmək 

resurslarının istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmasını, yeni iş yerlərinin açılmasına sosial 

infrastruktur sahələrinin inkişafına, ümumi ,daxili məhsul istehsalının intensiv yüksəlməsinə 

güclü təkan vermişdir. 

Respublikamızın regionlarının iqtisadi - sosialinkişafını yüksəltmək və hər bir iqtisadi 

rayonun potensialından istifadəni sürətləndirmək məqsədi ilə ölkə prezidenti cənab İlham 

Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial - iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramları təsdiq edilmiş və artıq həyata keçirilmişdir.Yeni iqtisadi münasibətlərə keçilməsi 

ilə əlaqədar olaraq artıq müxtəlif formada təsərrüfat sahələri ancaq könüllülük prinsipi 

əsasında yaradılır.Ümumilikdə XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli Respublikamızın 

iqtisadiyyatının yüksək inkişafı dövrüdür.Bu dövrdə ölkəmizdə həyati əhəmiyyətli sahələrdə 

dinamik və sürətli tərəqqiyə ,ölkə ərazisinin hər yerində iqtisadi irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur.Ölkədə enerji probleminin həlli,işsizliyin ,yoxsullğun azaldılması ,xəzər neftinin 

dünya bazarına nəqli qeyr neft sektorunun möhkəmləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin 

təcrübəli dövlət başçısı kimi müasir idarəçilik məharətini ,uzaq görənliyini,iradəsini, layiqli 
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planetar düşüncəli lider olduğunu nümayiş etdirir.Hal-hazırda Respublikamızın öz 

müstəqilliyi dövründə yeni enerji mənbələri yaradaraq nəinki özünün enerjiyə olan təlbatını 

ödəyir,hətta qonşu ölkələrdə elektirik enerjisi ixrac olunmasını həyata keçiçrir. 

Bütün bunlara baxmayaraq müsir dövrdə dünyada baş verən qloballaşma tendensiyası 

milli iqtisadiyyatın idarə olunmasının qarşısında yeni tələblərin müydana çıxmasına səbəb 

olm uşdur.Xüsusi ilə sonillərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətli və dinamik inkişafı idarə 

etmənin ənənəvi metodlarla aparılmasını mümkünsüz edir.Azərbaycan aparılan düzgün 

siyasətin nəticəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu yüksək səviyyədə həyata 

keçirilir.Uzun müddətli investisiyalar olmadan iqtisadiyyatın bazar təsərrüfatı prinsipləri 

əsasında yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi mümkün deyildir.Odur ki, hər bir ölkə , 

xüsusilə də inkişaf etməkdə və keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr investisiya fəaliyyəti və 

prosesləri ilə əlaqədar məsələlərə diqqət yetirirlər. 

Azərbaycanın iqlimi dünyanın II iqlim müxtəlifliyindən 9 -nu özündə saxlamaqla, 

ərazisinin 65%-ni subtropik,33%-ni mülayim iqlim təşkil edir.Təbii iqtisadi iqlim zonalarının 

iqlim müxtəlifliyindən görünür ki, Azərbaycan ərazisində xalq təsərrüfatının və kənd 

təsərrüfatının iqtisadi inkişafı üçün Respublikmızda hər cür şərait vardır.İqtisadiyyatın əsasını 

təşkil edən kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi və onlardan bol məhsul alınması məhz 

iqlim müxtəlifliyindən çox asılıdır.Ölkə başçısının təşəbbüsü ilə Bakı və onun ətrafında 3 

milyon ağacın əkilməsi ilə bağlı genişmiqyaslı işlər aparılmış ,yol kənarlarında meşəliklər 

yaradılmış ,kənd və qəsəbələrdə yaşıllıqlar ,parklar salınmışdır. Bütün bunlar ekoloji 

təmizliyin təmin edilməsi sahəsində Dövlət Proqramının uyğun işlərin vaxtında 

görülməsindən irəli gəlir . 

Ölkəmiz dinamik sosial -iqtisadi inkişafı zəruri infrastrukturun o cümlədən etibarlı 

nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsini labüd etmişdir.Regionlarda yeni elektrik 

stansiyaların tikintisi əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını təmin etməklə energetika 

sisteminin dayanaqlığında mühüm rol oynayır.Ölkənin rabitə sistemin dünya standartların 

səviyyəsinə çatdırılması müasir texnologiyaların tətbiqi ,strateji əhəmiyyətli lahiyələrin 

həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülməsi daim diqqət mərkəzindədir. 

Artıq respubliknın iqtisadiyyatında qeyd olunan bu və ya digər qanunların normativ 

aktların bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən dünya ölkələrinin təcrübəsinin tətbiqi 

nəticəsində çox mühüm irəliləyişlər əldə edilmiş, ölkəmiz Qafqaz regionunda lider dövlətə 

çevrilmişdir. 

Respublikamızda iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi haqqında bir 

sıra qanunlar qəbul edilmişdir ki, buda istər daxili,istərsədəxarici investorların istehsalın 

inkişafına sərmayə qoyuluşuna səbəb olmuşdur. 

İqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyintərkib hissəsidir.İqtisadi təhlükəsizliyi təmin 

etmədən milli təhlükəsizliyi təminetmək mümkün deyildir. 

Respublikanın ərazisinin Avropa ölkələrindən Asiya ölkələrinə qədər yol üzərində 

olması Respublikaya həm keçmiş, həm də müstəqillik tapdıqdan sonra İpək yolunun fəaliyyət 

göstərməsi iqtisadi inkişafa böyük təkan verir. 

Ölkə ərazisində bütün sahələrdə təbii sərvətlərdən və məhsuldar qüvvələrin 

yerləşdirilməsindən asılı olaraq xalq təsərrüfatının başqa sahələrinin inkişaf etdirilməsi şəraiti 

mövcuddur. 

Azərbaycanın iqlimi dünya II iqlim müxtəlifliyindən 9 -nu özündə saxlayır.Təbii 

iqtisadi iqlim zonalarının iqlim müxtəlifliyindən görünür ki, Azərbaycan ərazisində xalq 

təsərrüfatının və kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişafı üçün Respublikamızda hər cür şərait 

vardır. 

Torpağın tək Azərbaycanda deyil ,bütün Yer Kürəsində nə qədər əhəmiyyətli bir sərvət 

olduğu baxımdan Azərbaycan torpaqları özünün münbitliyi,relyefi,coğrafi mövqeyi və 

s.xüsusiyyətləri ilə üstünlük təşkil edir ki,bu da xalqımızın tükənməz sərvətidir . 
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Azərbaycan iqtisadi inkişafında Xəzər dənizinin özünəməxsus yeri vardır.1994-cü ildə 
sentyabrın 20 də bağlanmış neft müqaviləsi ,,Əsrin kontraktı

,,
 məhz Xəzər dənizində olan neft 

yataqlarının hesabına bu günə qədər yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir.Son illərdə 
neftdən gələn gəlir hesabına ölkəmizdə neft sənyesi inkişaf etmiş və digər sahələrinin 
inkişfına təkan keçmişdir. 

Azərbaycan keçmiş SSRİ tabeliyində olan yeganə respublikadır ki, bu gün özünü enerji 

resursları ,tikinti materialları kənd təsərrüfatı məhsulları , sənaye məhsulları və s. ilə tam 

təmin edir. 

Hər bir dövlətin idarə olunmasını asanlaşdırmaq ,təsərrüfatın ərazi təşkilini 

optimallaşdırmaq üçün onun sahəsi inzibati -ərazi vahidlərinə bölünür.Təsərrüfatın ərazi 

təşkili və idarə olunmasında ölkə daxili siyasi -inzibati ərazi bölgüsü mühüm rol oynayır. 

İqtisadi rayon yalnız ixtisaslaşması ilə deyil, həmdə istehsalın kompleks inkişafı ilə 

səciyyələnir. 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsinin xüsusi 

əhəmiyyəti olduğu kimi Respiblikaməzda da məhsuldar qüvvələein yerləşdirilməsində 

qanunauyğunluqların gözlənilməsi ölkə əhalisinin kənddən şəhərə axınının qarşısını 

almaqdır. 

Respublikamızda məhsuldar güvvələrin yerləçdirilməsi məsələləri həmişə ölkə 

rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir.Bu siyasətin həyata keçirilməsinin təzahür forması Dövlət 

Proqramlarınınhəyata keçirilməsidir.Bu proqramlar məhsuldar qüvvələrin daha səmərəli 

yerləşdirilməsi üçün daha böyük imkanlar açmışdır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında müşahidə olunan vəziyyət mövcud 

potensialdan səmərəli istifadə etməklə regionların sosial -iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

yüksəlməsini və onların arasında fərqin minimuma çatdırılmasını tələb edir. 
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THE IMPORTANCE OF THE DEPLOYMENT OF PRODUCTIVE FORCES IN 

THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS 

Dosent Khurshudov Ş.N. 

Summary 

At present, natural and labor resources have a certain potential in all regions of 

Azerbaijan. Purposeful and efficient involvement of these resources in the production 

turnover in recent years has created a new qualitative stage in the dynamic development of the 

republic as a whole. Reforms in accordance with the requirements of a market economy, 

privatization of state property and the development of free enterprise have given a strong 

impetus to the involvement of natural and labor resources in the region, the creation of new 

jobs, the development of social infrastructure and GDP growth. 
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KƏND YERLƏRİNDƏ YOXSULLUQ SƏVİYYƏSİNİN AZALDILMASI VƏ 

KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARI İSTEHSALÇILARININ GƏLİRLƏRİNİN 

ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

dissertant Ələkbərov ElnurTahir oğlu 
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Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, yoxsulluq, yaşayış səviyyəsi, gəlirlər, istehsal, sosial 
problemlər. 

Ключевые слова:сельское хозяйство, бедность, уровень жизни, доход, 

производство о во, социальные проблемы. 

Key words: agriculture, poverty, standard of living, income, production, social 
problems. 

Xülasə: Məqalədə kənd yerlərində yoxsulluq səviyyəsi və onu doğuran səbəblər 

müəyyən edilmiş, yoxsulluğu xarakterizə edən göstəricilər sistemi verilmişdir. Eyni zamanda 

kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən ailə-kəndli təsərrüfatlarının ölçülərinə görə gəlirləri 

təhlil olunmuş və təsərrüfatların gəlirlərinin artırılması üçün təklif və tövsiyyələr verilmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatında aparılan islahatlar sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə, 

insanlarda həvəslə çalışmağa şərait yaratmışdır. Statistik məlumatlara görə 2000-ci ildən bəri 

Azərbaycanda istehsal sahələri canlanmağa, idxal – ixrac arasında balans müsbət saldoya 

doğru dəyişməyə başladı. ÜDM-in artım tempi, əhalinin gəlir səviyyəsinin artımı onların 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına imkan verdi. Əhalinin real gəlirləri, əmək haqqı və 

pensiyaları artdı. İqtisadiyyatın bəzi sahələrində əmək haqqı ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşmışdır. 

İqtisadiyyatda nailiyyətlər əldə olunmasına baxmayaraq Azərbaycanda yoxsulluq 

problemi ən aktual problemlərdən biri olaraq qalır. Əhalinin gəlirlərinin fərqliliyi hələ də 

böyükdür, ən çox gəlir əldə edən əhalinin adambaşına düşən orta pul gəlirləri yoxsulların 

gəlirlərini bir neçə dəfə üstələyir. Görülən bir sıra tədbirlərə baxmayaraq təhsil və səhiyyədə, 

eləcədə muzdlu iş müqabilində ödənilən maaşların aşağı səviyyəsi real bazar qiymətlərinin 

artım səviyyəsiylə uyğunlaşmır. Əlverişsiz bazar şərtləri, ekoloji problemlər, bahalı səhiyyə 

xidmətləri, təhsil keyfiyyətinin pisləşməsi və alternativ təhsil yollarına (repititor) məcburi 

üstünlük vermək, işsizlik, aşağı gəlir, gecikmiş əmək haqları, tək valideynli ailələrin 

gəlirlərinin azlığı həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə və yoxsulluğun artmasına şərait yaradan 

amillərdir. 

Hazırda Azərbaycanda yoxsulluğun səbəbi kimi ən aktual problem işsizlik və 

məşğulluğun aşağı olması göstərilir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının əsas göstəricisi işsizlik 

səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Çünki ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edirsə və əhalinin yayış 

səviyyəsi dəyişmirsə, işsizlik səviyyəsi azalmırsa bu o deməkdir ki, sosial ədalətlilik 

prinsipləri pozulub. İşsizlik səviyyəsi yüksəkdirsə deməli vətəndaşların yaşayış səviyyəsi və 

ölkə iqtisadiyyatının sosial yönümlülüyü aşağıdır. İşsizlik səviyyəsinin yüksək olması ölkədə 

xoşagəlməz halların artmasına və kriminal vəziyyətin gərginləşməsinə şərait yaradır. 

İşsizliyin başqa bir səbəbi də yaşlıların təqaüdə çıxdıqda təqaüdlərinin aşağı olmasıdır. 

Çünki, əmək haqqının aşağı olması yığımların aşağı olmasına səbəb olur ki, bu öz növbəsində 

aşağı təqaüdün müəyyən edilməsinə səbəb olur. Təqaüdçülər aldıqları təqaüdlə real 

qiymətlərlə ayaqlaşa və ehtiyaclarını ödəyə bilmirlər. Əmək haqqının aşağı olduğu yerlərdə 

isə gənc mütəxəssislər işləməkdə maraqlı deyildir və vaxtlarını boş yerə itirlmiş hesab edirlər, 

nəticədə iş yerlərinin olduğu deyilsədə işsizlik problemi aktual olaraq qalmaqdadır. Aşağı 

əmək haqqı ilə yaşayış mənzillərinin əldə edilməsi qeyri mümkündür. Gənc ailələrin mənzil 

problemlərini həll etmək üçün sosial mənzil layihəsi həyata keçirilir, lakin əmək haqqının 

aşağı olması gənc ailələri çıxılmaz vəziyyətə salır. 

Statistik məlumatlardan da göründüyü kimi 2019 -cu ildə ev təsərrüfatlarının 10.2 
faizində adambaşına gəlirlər 120 manatdan 190 manata qədər olmuşdur. Bu isə ən aşağı 
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yaşayış səviyyəsidir. 2019 – cu il statistikasına görə ev təsərrüfatlarının 5.8 % - də adam 

başına gəlirlər 550 manatdan yüksək olmuşdur. Real bazar xərclərinə və müasir həyat 

səviyyəsinə, keyfiyyətli məhsullara olan tələbatın ödənilməsinə əhalinin az bir hissəsi nail 

olur. Yenə ev təsərrüfatlarının statistikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından 

alınan gəlirlər ayda adambaşına 67.93 manat olduğu qeyd edilmişdir. Ailə üzvlərinin sayı 5 

nəfər olduqda bu ayda 339.65 manat ildə isə 4076 manat deməkdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Kənd Təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 

Azərbaycan Respublikasında rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektorunun 

formalaşdırılması əsas hədəflərdən biri olduğu, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı 

sektorunun formalaşması bu sahənin məşğulluqdakı payının azalmasına və orada çalışanların 

gəlirlərinin artırılmasının, kənd təsərrüfatı üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı respublika üzrə 

orta aylıq nominal əmək haqqından 2 dəfə az olduğundan qarşıdakı illərdə həyata keçiriləcək 

siyasətlə kənd təsərrüfatı üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının respublika üzrə orta aylıq 

nominal əməkhaqqı səviyyəsinə yaxınlaşdırılması planlaşdırılmışdır (1. Səh 137). 

Ailə üzvlərindən yalnız ər-arvadın çalışdığı təsərrüfatlarda isə gəlirlər daha da aşağıdır. 

Yenə statistik məlumatlara nəzər salaq. 2019-cu ildə 18 yaşınadək uşaqları olan ev 

təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlərdə uşaqlı ər-arvaddan ibarət ev təsərrüfatında ayda 

adambaşına kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirlər 37 manat təşkil 

etmişdir. Ailə üzvlərinin sayı 4 nəfər olduqda (son illərdə ailələr 2 uşaqla kifayətlənir) aylıq 

ailə büdcəsi 148 manat təşkil edir. Bu isə dövlətin müəyyən etdiyi bir uşağa görə minimal 

yaşayış həddindən də (170 manat) aşağıdır. 

Reallıqda isə bir ailənin illik minimal yaşayışı üçün 10 - 12 min manat tələb olunur. 

Deməli 1-2 hektara qədər torpaq sahəsi olan kəndlilərin fəaliyyəti yalnız kənd təsərrüfatı ilə 

məhdudlaşırsa onların yaşayış səviyyəsinin acınacaqlı olduğu məlumdur. 1-2 hektar sahədə 

taxıl, pambıq becərən kəndlinin isə yuxarıda qeyd edildiyi kimi 4076 manat gəliri əldə etməsi 

mümkün deyildir. Bəzi kənd təsərrüfatı məhsulların becərilməsindən əldə edilən gəlirlər 

ailənin illik ehtiyaclarını 12000 manat həcmində ödəməyə yetir. Deməli əhalinin yaşayış 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün ailənin adam başına istehsal istiqamətinə görə əldə 

edilən gəlirlərinin, arzu etdiyi yaşayış səviyyəsinə (müasir ev şəraiti, avtomobil və turist səfəri 

və ya istirahətə getmək, ən yaxşı klinikada müayinə olmaq, övladlarının xaricdə təhsil 

xərclərini ödəmək və s) uyğun xərcləri kimi göstəricilərdən istifadə edilməsi daha 

məqəsəduyğundur. Çünki, bu göstəricilərin müqayisə edilməsi yoxsulluq və kasıblıq 

səviyyəsini daha düzgün qiymətləndirməyə imkan verir. Respublikanın yüksək dağlıq və orta 

dağlıq ərazilərində olan kommunal xərcləri ilə aran bölgələrində olan kommunal xərclərin 

fərqliliyi, sığorta ödəmələrinin məcburi (tibbi və avtomobil) tətbiqi xərclərin artmasına səbəb 

olur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının əsas səbəbkarı olan kəndlilərin həyat 

səviyyəsi qeyri – neft sektorunda aparıcı sahə olan aqrar sahənin inkişafı üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq kənd həmişə yalnız müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edə bilən bir 

sahə kimi qəbul edilmişdir. 

Müasir inkişaf mərhələsində respublikamızda regional siyasətin qarşıya qoyduğu strateji 

məqsədlərə çatmaq üçün qarşıda duran əsas vəzifə bütün respublikadaxili iqtisadi rayonların 

əmək ehtiyatlarından, istehsalın maddi ünsürlərindən, müxtəlif təbii ehtiyatlarından, iqlim 

şəraitindən, maliyyə imkanlarından, xarici investisiya və elmi-texniki potensialdan səmərəli 

istifadə etməklə müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının inkişafına və respublikanın iqtisadi 

rayonlarında daha səmərəli yerləşməsinə nail olmaqdır. (3. Səh 19) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
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Proqramı (2004-2008-ci illər)”nın əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə 

regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi, regionlarda kommunal xidmət və sosial 

infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması 

nəticəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması və həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. 

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail olunması məqsədilə 2004-cü ildən başlanılmış 

tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel 

tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. 

Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü 

siyasətin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 

118 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial- 

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2019-cü il tarixli 500 nömrəli 

Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir (6). 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, regionda adambaşına istehsal olunan ümumi 

məhsulun və onun strukturunun dəyişilikləri ilə xarakterizə olunur. Yəni regionda istehsal 

olunan məhsulun inkişaf tempi tətbiq olunan sosial-iqtisadi siyasətdən asılıdır. İstehsalın 

artması və bu inkişafın çoxşaxəli istehsal hesabına baş verməsi regionlarda balanslı istehsalın 

olduğunu göstərir. 

Regionların iqtisadi inkişafının əsas məsələləri bunlardır: bölgəyə yeni sənaye 

sahələrinin cəlb edilməsi; istehsal strukturunun yenilənməsi; mövcud sənaye sahələrinin 

inkişafı və hər şeydən əvvəl əhalinin həyat təminatı və həyati fəaliyyəti infrastrukturunun 

inkişafı; yüksək ödənişli yeni iş yerlərinin yaradılması. 

Son qəbul edilən dövlət proqramında bu məsələlər demək olar ki öz əksini tapmışdır. 

Regionların mövcud vəziyyətinin təhlili göstərir ki, regionların iqtisadi inkişafının ən tipik 

problemləri bölgəyə yalnız iqtisadi agentlərin cəlb edilməsi deyil, həm də mühəndis 

infrastrukturunun inkişafı, mənzil tikintisi və təmiri, torpaqdan istifadənin asanlaşdırılması, 

məşğulluğun yüksək səviyyədə saxlanılması, aktual ekoloji problemlərin həlli regionların 

sosial-iqtisadi inkişafını təmin edə bilər. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maliyyə çətinlikləri və nəticədə istehsal 

resurslarından səmərəsiz istifadə istər-istəməz istehsal həcmlərinin azalmasına səbəb olur. 

Kənd təsərrüfatının ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən strateji bir sahə olmasına 

baxmayaraq təkrar istehsalın daha səmərəli həyata keçirilməsi ləng gedir. Əsas səbəb 

təsərrüfatların kiçik olması və gəlirlərinin aşağı olmasıdır. Şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatında 

təkrar istehsal proseslərinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən edilmiş istiqamətlərin həyata 

keçirilməsi əlavə investisiya qoyuluşunu tələb edir. Məhz bu baxımdan həm kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına birbaşa dövlət dəstəyi şəklində, həm də hüquqi tənzimləmənin köməyi ilə - 

dövlətin qiymət, vergi, gömrük və kredit siyasətinin həyata keçirilməsilə kənd təsərrüfatında 

təkrar istehsalın idarə olunmasında iştirak etmək vacib hesab olunur. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Алекберов Эльнур Тахир оглы 

Резюме 

В статье определены уровень бедности в сельской местности и ее причины, а 

также дана система показателей, характеризующих бедность. В то же время доходы 

хозяйств, занимающихся сельским хозяйством, были проанализированы в соответствии 

с их размером, и были даны предложения и рекомендации по увеличению доходов 

фермерских хозяйств. 

DIRECTIONS FOR REDUCING RURAL POVERTY AND INCREASING 

INCOMES OF AGRICULTURAL PRODUCERS 

Alakbarov Elnur Taxir 

Summary 

The article defines the level of poverty in rural areas and its causes, and also provides a 

system of indicators characterizing poverty. At the same time, the incomes of agricultural 

holdings were analyzed according to their size, and proposals and recommendations were 

given to increase the income of farms. 

 

 
GREEN SUPPLY CHAIN 

Ismayilova Gulnara Zeylim 

Azerbaijan State Agrarian University 

Key words: developing technology, ecological impact, green marketing strategies, 

companies 

Ключевые слова: развивающиеся технологии, воздействие на окружающую 

среду, стратегии зеленого маркетинга, компании. 

Açar sözlər: inkişaf edən texnologiya, ekoloji təsir, yaşıl marketinq strategiyaları, 

şirkətlər 

Globalization and developing technology affect businesses and competition conditions 
and make it difficult to gain competitive advantage compared to the past. 

As a result of rapid developments in technology, human needs are the diversity of 

nature is accompanied by the extreme destruction and pollution of nature.This effort of 

mankind has forced businesses to review their existing systems.As a result, traditional supply 

chains social and economic they had to make a structuring in a way to gain gains and as a 

result, the concept of green supply chain emerged. 

In today's markets where industrialization develops rapidly and industrial systems grow 

and spread globally, the ecological impact of production systems, products and logistics 

systems is increasing day by day. Systems that are managed with the classical approach by 

considering only economic sustainability criteria leave their place to a modern sustainability 

understanding in which quality, product safety, social standards and environmental 

dimensions are also added.When evaluated from an industrial point of view, the things to be 

done systematically for each stage should be determined based on the holistic supply chain in 

this subject, which can be addressed in four basic stages: natural processes, products, 

production systems and logistics systems.An environmentally friendly supply chain, products 

designed in line with green principles; production methods and technologies developed taking 

into account the environmental impact; Green storage, distribution and presentation processes 

and the recycling of products that have completed their economic life require the development 

and implementation of environmental standards in all issues . 
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At the same time, the fulfillment of the requirements of the Kyoto Protocol and related 

environmental laws by all actors in the supply chain system in these areas should be a part of 

the understanding of social responsibility beyond legal obligation. 

The market mix should be designed by creating green-graded product ranges to increase 

access to products in line with green marketing strategies and price, quality and other 

customer expectations. For this purpose, it is important to identify customer segments 

according to different green product statuses and to meet the right product within the green 

expectations of each segment [1]. 

The traditional Supply Chain Management consist of manufacturing, transportation, 

logistics, marketing and sales which are working on general aim of making it cost-efficient & 

profitable to customers. But, many are unaware of the potential profit of implementing a 

green supply chain which is a win-win scenario for both their organization and the planet. 

However , to realize this, you should re-evaluate the whole process from purchasing, 

utilization of materials while shipping, warehousing , pick & pack goods and many more 

which can further decrease your carbon footprint 

Environmental problems and depletion of natural resources over time led businesses to 

focus on factors such as producing safer, healthier and less harmful products.From this point 

enterprises designed less polluting production systems ,reduce waste and to manage 

environmental risks and act with the social responsibility awareness they created green 

supply chain management . 

Corporate environmental or green governance emerged as a strategic issue in the 1990s 

and became an internationally popular slogan in the 2000s. 

Why Green Supply Chain is important? Creating responsible environmental practices 

piece of supply chain management isn’t just the moral thing to do, it’s also good business. 

Most of sustainable supply chain is also a less squander supply chain, and decreasing waste 

can lower a business’ total cost of business (TCOB) while also extending industry 

reputation. This is just one of many causes why green supply chain management is important 

[2]. 

Many companies such as ,Coca-Cola , Apple , BMW, Starbucks,Turkey's Guarantee 

bank and etc. have undertaken initiatives to lay the groundwork for greening their supply 

chains, including their distributors, suppliers and recall facilities. 

Coca Cola is committed to protecting the environment to ensure the long-term 

sustainability of its Sustainability Business and Turkey, Kazakhstan, Jordan, Azerbaijan,and 

factories in Pakistan proactive and innovative projects carried out in saved about 56 million 

MJ of energy in total.Thanks to its environmental friendliness, 13.8 million trees emitted CO2 

in 2016 .Thanks to Light Projects, more than 2,500 tons of Plastic material saved as of 2016. 

Apple - launches New Clean Energy Programs in China to Support Low-Carbon 

Manufacturing and Green Growth.Apple Generates Clean Energy for 100% of its operations 

in China.Production in China by developing two new programs aimed at reducing the carbon 

footprint of its partner, these programs are in the country from today plans to prevent 20 

million metric tons of greenhouse gas pollution by 2025.Apple is expanding its clean energy 

investment in China to a significant extent.Apple plans to build solar power plants in China's 

northern, eastern and southern regions with a total capacity of more than 200 megawatts. 

Thus, it will start to meet the energy used in Apple's green supply chain. 

BMW- promises that its processes from production to delivery will not harm our 

environment.Recycling of solid waste to reduce the demand for landfill program and launched 

a water conservation initiative that helps save 9.5 million gallons of water each year. 

Starbucks- One of the most striking campaigns is Starbucks' project to transform 

cardboard cups into plastic cups.47,127 customers out of 1.2 million Starbucks customers 

wanted to use plastic coffee containers. 
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Turkeyꞌs Guarantee Bank- Environmental awareness is not only for manufacturing 

companies, but also for services such as retail and finance is also an important value for many 

companies operating in their sectors.Guarantee Bank's "Environmentally friendly Bonus 

Card" project is an example of this. The lowest possible level of PVC is used in the 

construction of this card. Thus, it is ensured that the card disappears in nature in a short time. 

Based on Green Supply Chain Management , there are benefits to the environment and 

therefore to human health.By reducing harmful substances in products and by-products or 

even not using them at all, the damage to the environment and human health will be 

reduced.Reducing the amount of energy and raw material usage and the production of 

products from recycled raw materials is also a value gained for both the company and the 

environment.Along with compliance with regulations and laws, reducing the rate of penalties 

according to certifications such as ISO 14001 can be seen as a success factor of GSCM. 

Green Supply Chain has a row of functions. These are green purchase, green marketing, 

green production, green delivery, green marketing, green packing, reverse logistic. 

Consumers with a high level of social awareness take some precautions against environmental 

problems just like businesses [3]. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 

Исмаилова Гюльнара Зейлим 

Резюме 

Глобализация и развитие технологий влияют на бизнес и условия конкуренции, 

тем самым затрудняют получение конкурентного преимущества по сравнению с 

прошлым. 

В результате стремительного развития технологий, потребности человека в 

разнообразии природы сопровождаются крайними разрушениями и загрязнением 

природы. Эти усилия человечества вынудили предприятия пересмотреть свои 

существующие системы. В результате традиционной цепочки поставок пришлось 

провести такую структуризацию, чтобы получить прибыль, и в результате возникла 

концепция зеленой цепочки поставок. 

YAŞIL TƏCHİZAT ZƏNCİRİ 

İsmayılova Gülnara Zeylim qızı 

Xülasə 

Qloballaşma və texnoloji inkişaflar ticarətə və rəqabət mühitinə təsir edir və bununla da 
keçmişlə müqaisədə rəqabət üstünlüyü qazanmağı çətinləşdirir. 

Texnologiyanın sürətli inkişafı nəticəsində insanın təbiətin müxtəlifliyinə olan tələbatı 

təbiətin həddindən artıq məhvi və çirklənməsi ilə müşayiət olunur. İnsanların bu səyləri 

müəssisələri mövcud sistemlərini yenidən düşünməyə məcbur etdi. Nəticə etibarilə ənənəvi 
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tədarük zənciri mənfəət əldə etmək üçün bu cür strukturlaşdırma aparmalı idi və nəticədə 

yaşıl tədarük zənciri anlayışı ortaya çıxdı. 

 

 

DÖVLƏTİN İQTİSADİYYATA MÜDAXİLƏSİNİN ZƏRURİLİYİ VƏ 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

Aslanov Habil Hüseyn oğlu, Behbudzadə Həsən Xurşud oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

dosent1966@mail.ru 

Xülasə: Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi heç bir sivil ölkədə inkar 

edilmir.Azad bazar iqtisadiyyatı müasir cəmiyyətin bütün sosial iqtisadi problemlərini həll 

etmək iqtidarında deyil, buna görə də bazar iqtisadiyyatının tənzimləyə bilmədiyi sahələrdə 

dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi zərürət halını alır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, hər bir 

iqtisadi sistemin normal fəaliyyətinin təmin edilməsində dövlət həlledici rol oynayır. 

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi yolu ilə sosial problemlərin və digər cəmiyyət üçün vacib olan 

problemlərin həlli həyata keçirilir. 

Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsi, milli iqtisadiyyat, iqtisadi siyasət 

Ключевые слова: рыночная экономика, регулирование экономики, 

вмешательство государства в экономику, национальная экономика, экономическая 

политика 

Key words: market economy, regulation of the economy, state intervention in the 

economy, national economy, economic policy 

Təcrübədən məlumdur ki, dünya ölkələrinin hamısında iqtisadi, eləcə də sosial inkişaf 

köklü surətdə dövlətin təsir altındadır. Ona görə də bu vacib və əhatəli problem iqtisadi 

biliklər çərçivəsində tədqiq olunur və araşdırılır. Bu nöqteyi-nəzərdən müasir dövrdə 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin əsas problemləri sırasına 

dövlətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinin, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal 

nisbəti və hüdudlarının müəyyən edilməsi, onun gözlənilməsini də daxil etmək olar. 

Bazar iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsini zəruri edən bir sıra amilllər 

sırasına aşağıdakıları daxil emtək olar. 

- хarici təsirlər (eksternallar) prоblеminin bazar tərəfindən nəzərə alınmaması. Əgər bir 

tərəf digər tərəf üzərində idarə oluna bilməyən təsirlərə malikdirsə buna eksternallar deyilir. 

İqtisadi nəzəriyyədə əlavə xərclərin yaranmasına və ümumi vəziyyyətin pisləşməsinə gətirib 

çıxaran təsirlər mənfi eksternallar adlanır. Buna misal olaraq ətraf mühitin çirklənməsini 

gətirmək olar. 

- bazarın sоsial ədalətlilik prоblеminə biganə qalması. İqtisadi sosial ədalət məsələləri 

bazar mexanizmi vasitəsilə həll edilə bilmədiyi üçün dövlət bu vəziyyəti vergilər, transfertlər 

və s. kimi mexanizmlərlə tənzimləyir. 

- dövlət tənzimlənməsini qaçılmaz edən edən makroiqtisadi situasiyaların meydana 

gəlməsi. Bu problemlər sırasına isə inflyasiya proseslərini, işsizlik, makrоiqtisadi qеyri- 

sabitlik, büdcə kəsrinin ləğv edilməsini daxil etmək olar. 

- bazar mühitinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi vacibliyi. “Oyun qaydalarını”nı 

hüquqi tənzimləmə yolu ilə müəyyən edən dövlət, əsas iqtisadi agentlər vasitəsilə onun həyata 

keçirilməsinə nəzarət edir, ədalətsiz rəqabət formalarına imkan vermir, bir çox tərəfdən 

iqtisadi fəaliyyəti reqlamentləşdirir. 

mailto:dosent1966@mail.ru
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- antiinhisar tənzimlənməsinin obyekti qismində çıxış edən inhisarlaşma meyili. İnhisar 

fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulması, rəqabətin stimullaşdırılması, açıq iqtisadi siyasət, yeni 

müəssisələrin təsis edilməsi bu tənzimlənmədə başlıca yeri tutur. 

- bazarın ictimai sərvət və məhsulların istеhsalında lazımi qədər maraqlı оlmaması; 

- bazar mехanizmlərindən istifadə yolu fundamеntal еlm və tехnika sahəsində kəskin 

artımın qеyri-mümkün olması; 

- ölkə rеgiоnları üzrə kəskin difеrеnsiasiyanın olması; 

- dövlətlərarası müstəvidə хarici ticarət əlaqələrinin balanslılığını təmin еtmək üçün 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin zəruriliyi və s. [2, s.6]. 

Dövlət və iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi və birincinin ikinciyə təsiri üç istiqamətdə 

aparılır. Onlara səmərəliliyin yüksəldilməsi, bərabərliyin bərqərar edilməsi və makroiqtisadi 

sabitliyin təşviq edilməsi daxildir. Yəni dövlət müdaxilə siyasəti yerinə yetirməklə 

iqtisadiyyatın əks təsirinə uyğun şəkildə iqtisadi inkişafa dəstək verir, eyni zamanda dövlətin 

iqtisadiyyatı özünə ram etdirmək istəyi iqtisadi durğunluğa səbəb olur, dövlət iqtisadi inkişafa 

bu və ya digər sahədə təsir etməklə onları deformasiyaya məruz qoyur, buradan isə inkişafda 

yeni və yaxud müsbət meyillərin yaranması orytaya çıxır. Dövlət fəaliyyətinin bazar 

iqtisadiyyatında mümkün təsirini fərqləndirməklə onun rolunu müəyyənləşdirmək 

mümkündür. İqtisadi tsikllər, iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial 

baxımından sturukturu, məşğulluq siyasəti və kadrların hazırlanması, əhalinin gəlirlərinin 

formalaşması və həyat tərzi, sosial və əmək münasibətləri, əhalinin sosial müdafiəsi 

mexanizmi, pul dövriyyəsi, qiymətlərin səviyyəsi və antiinflyasiya prosesləri, investisiya 

fəallığı, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri, rəqabət mühiti və antiinhisar tədbirləri, 

tədiyyə balansı, ətraf mühit, xarici iqtisadi əlaqələr və s. bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə obyektləri hesab olunur. [1, s.103]. 

Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə subyektləri aşağıdakılar hesab olunur: 

- İqtisadi mənafelərin daşıyıcıları: yəni bu və ya digər qruplarda birləşən əhali. Bura 
tələbələr, sahibkarlar və s. daxildir. 

- İqtisadi mənafeləri özündə təcəssüm etdirənlər: Bura müəyyən fikir və tələbləri ifadə 

edən təşkilatlar, qruplar aiddir ki, onlar da iqtisadi maraqların daşıyıcıları hesab olunurlar. Bu 

təşkilat və qruplara Tələbə-Gənclər Təşkilatı, Həmkarlar İttifaqı və s. daxildir 

- İqtisadi maraqları yerinə yetirənlər: Bu sırada dövlət orqanları, hakimiyyət institutları 

(nazirlik, komitə və təşkilatlar və s.) yer alır. [1, s.104]. 

Bazar iqtisadiyyatında dövlət ölkənin sosial iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırmaqdan ötrü 

aşağıdakı tənzimləmə vasitələrinə üstünlük verir; iqtisadiyyatın restrukturizasiyasını həyata 

keçirir; özəlləşdirmə vasitəsilə əmlakın çoxnövlülüyünü həyata keçirir; antiinhisar 

tənzimləmə tədbirlərindən istifadə edir; əlverişli investisiya şəraiti yaradır; elmi-texniki 

nailiyyətlərin üstünlüklərindən faydalanmaqla yanaşı pul tədavülünün həyata keçirilməsinə 

dəstək olur, dövlətin optimal maliyyə-vergi siysəti üçün əlverişli şərtlər formalaşdırır. 

Əhalinin sosial müdafiəsində dövlətin tənzimləmə üsulları digər tərəfdən də özünü büruzə 

verir Burada ətraf mühiti mühafizə etmək və resurslara qənaət sistemini formalaşdırmaq üçün 

dövlətin hüquqi bazanı yaratması və onu mövcud vəziyyətə uyğun olaraq təkmilləşdirməsi 

mühüm məsələlərdn biri hesab olunur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadiyyata 

müdaxilənin, bir qayda olaraq, yuxarı və aşağı hədləri mövcuddur. İqtisadiyyata müdaxilənin 

yuxarı, yəni maksimal həddi dedikdə, əsasən, iqtisadi proseslərə dövlətin müdaxiləsinin bir 

sıra vəzifələri nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatı tələb olunan pul kütləsi ilə təmin etmək, xarici 

təsirləri tənzimləmək və ölkə əhalisini lazımi məhsullarla təmin etmək və s. bu vəzifələr 

sırasına daxildir. O da aşkardır ki, aparılan iqtisadi siyasətin quruluşu ilk növbədə 

iqtisadiyyata dövətin təsirinin maksimum həddini müəyyən edir. Bura həm də dövlətin 

makroiqtisadi sahədə yönləndirdiyi tədbirlər - vergi siyasəti, pul-kredit siyasəti, investisiya 
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siyasəti, sosial siyasət, xarici iqtisadi siyasət də aiddir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

koordinasiyaedici, istiqamətləndirici və stimullaşdırıcı xarakter daşıyan funksiyalar dövlətin 

bu istiqamətdə tənzimləmə tədbirlərinin başlıca funksiyaları hesab olunur. Həmin 

funksiyaların əsasları milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, makroiqtisadi 

sabitliyin bərqərar edilməsinə, milli valyutanın sabitliyinin müdafiəsinə və s. məsələlərə 

istiqamətlənir. Bu tədbirlərə, eləcə də, infliyasiyanın qarşısını almaq, ekoloji təhlükəsizliyi 

təmin etmək, iqtisadiyyatın strukturunda effektiv yerdəyişmələr etmək kimi vəzifələr də 

aiddir. 

İqtisadi inkişaf, istehsalın təmərküzləşməsi və kapitalın müəyyən səviyyəsi 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin obyektiv mümkünlüyünün meydana çıxması üçün 

ilkin şərtlər yaradır. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin qarşıya çıxardığı problemləri həll 

etmək imkanı bu mümkünluyün həqiqətə çevrilməsinin açarı qismində çıxış edir. 

Təkrar istehsal prosesinin tərkib hissəsi olaraq müasir şəraitdə iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi özünəməxsusluğu ilə seçilir. Təkrar istehsal prosesi müxtəlif vəzifələri icra 

edir: iqtisadi artımı təşviq etmək, məşğulluğu tənzimləmək, səhə və struktur irəlləyişlərinə 

maraq oyatmaq, ixracı stimullaşdırmaq, ən zəruri, qabaqda gedən sahələri müəyyənləşdirmək. 

İstənilən bir ölkədə hər hansı bir dövrdə iqtisadi və sosial prioritetlərin mürəkkəbliyi və 

xarakteri iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin konkret istiqamətini müəyyən edir. 

Bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi çox əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi münasibətlərin inkişafı tarixi çox qədimdir 

və o, dünya iqtisadiyyatının idarə edilməsində hazırkı mühüm rolu əldə etmək üçün böyük 

təkmilləşmələrdən keçmişdir. 

İqtisadi inkişafın məqsədinin müəyyən edilməsi dövlətin iqtisadi strategiyasının 

müəyyən edilməsində ilk yerdə durur. İqtisadi inkişafın məqsədinin müəyyən edilməsinin 

ardınca hansı vasitələrdən istifadə edilməsi müəyyənləşdirilir. Zəruri olan vaxt amili bu halda 

məqsədin reallaşdırılması üçün nəzərə alınmalıdır. Belə ki, iqtisadi strategiya müəyyən 

edildikdən və yeni iqtisadi sistemə keçid baş verərkən bir çox hallarda uzun vaxt tələb olunur 

ki, bunu da, adətən, köhnə iqtisadi sistemdən yeni iqtisadi sistemə keçid dövrü adlandırırıq. 

İqtisadi strategiyanın əsas elementləri kimi məqsəd və vasitələr funksiya daşıyıcıları hesab 

olunsalar da onlar fəaliyyətləri ilə qarşlıqlı əlaqəli formada həyata keçirilir. Həm də bu halda 

iqtisadi strategiyanın məqsədinin müəyyənləşdirilməsi əsas rol oynayır. Unutmaq olmaz ki, 

məqsəd qeyri-ixtiyari seçilə bilməz o hakimiyyətin tələblərinə uyğun olmaqla, onu əks 

etdirməklə yanaşı konkret bir vaxt kəsiyində də olmalıdır [1, s.59]. İnkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsi sübut edir ki, bir çox istiqamət və göstəricilər dövlətin iqtisadi strategiyasının 

məqsədi kimi qəbul edilə bilər. Bütün bunlara baxmayaraq əksər hallarda məqsədin 

formalaşmasına daxil olan məsələlər bu və ya digər şəkildə bir-biri ilə qarşılılı bağlı olur. 

Milli istehsal prosesinin tərkib hissəsi olaraq xarici iqtisadi fəaliyyət böyük önəm kəsb 

edir. Dövlət öz institutları vasitəsilə xarici iqtisadi münasibətlərin yaranmasına 

makrosəviyyədə yanaşır və qlobal iqtisadi münasibətləri çözməyə çalışır. Dövlətin xarici 

iqtisadi fəaliyyət mexanizmi, metod və prinsipləri respublikada aparılan iqtisadi islahatların 

prinsiplər ruhuna uyğun olduqda onun yenidən qurulması səmərə verər. Bununla yanaşı, 

mövcud təsərrüfat mexanizminin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasa yöunümlü olması xarici 

iqtisadi fəaliyyət sahəsində aparılan islahatların əsasını təşkil edirki, nəticə etibarilə ölkənin 

xarici iqtisadi fəaliyyət imkanları genişlənir. [4 ,s.27]. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, xarici iqtisadi əlaqələrin dövlət tənzimlənməsinə müasir 

qloballaşma nöqteyi-nəzərindən də baxılmalıdr. Bu zaman aşağıdakı məsələlərə diqqət 

yetirmək məqsədəuyğun olardı: dövlətin ticarət siyasətinin inzibati qanunauyğunluğunun 

hüquqi normativ bazası, xarici iqtisadi tərəfdaş ölkələrlə hesablaşma qaydası, maliyyə və 

vergi məsələləri, gömrük rüsumlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, idxal və ixrac 

əməliyyatları, bu əlaqələrdə iştirak edən şəxslər, təsərrüfat subyektləri üzrə vətəndaşlıq 
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qanunçuluğununun təkmilləşdirilməsi, xarici ölkələrlə beynəlxalq arbitraj qaydalarına 

uyğunlaşma və s.. 

Nəzərə alınmaldır ki, dövlət tərəfindən tənzimlənən dövlətlərarası iqtisadi əlaqə 

metodları əsasən iki qrupa ayrılır: tarif və qeyri tarif metodları. Daxili bazarın və yerli 

istehsalın xarici rəqabətin mənnfi və arzuolunmaz təsirlərindən qoruması bu metodların 

tətbiqində əsas vəzifə hesab edilir. Gömrük-tarif tənzimlənməsi bu əlaqələr zamanı aktiv 

istifadə olunan mühüm vasitədir. Bu üsul həm də ona görə əlverişli hesab olunur ki, o 

ticarətin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Tarif tənzimlənməsi də öz növbəsində iqtisadi 

inkişafı stimullaşdırıcı vasitə hesab olunur, O da əmtəələr üçün idxal və ixrac rusum 

dərəcələrinin müəyyənləşdirilmnəsi yolu ilə həyata keçirilir. Dövlət xarici iqtisadi əlaqələri 

və eləcə də xarici ticarət əməliyyatlarını tənzimləmək üçün gömrük tariflərini tətbiq edərək 

rüsum dərəcələrini müəyyən müddətdə yüksəldib-azaldır. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsi dövlətin bütün iqtisadi sistemlərin normal fəaliyyətinin 

təmin edilməsində həlledici rol oynadığını ortaya qoyur. Bu nöqteyi-nəzərdən müasir dövrdə 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin başlıca problemi kimi dövlətlə 

iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsini, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti və 

hüdudlarının müəyyən edilməsi və gözlənilməsini qəbul edə bilərik. O da şübhəszidir ki, 

dövlət bütün iqtisadi sistemlərdə iqtisadiyyata müdaxilə edir və bu müdaxilə, adətən, bazar 

uyğunsuzluqlarının kənarlaşdırılmasına hesablanır. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКУ 

Асланов Г.Г., Бехбудзаде Х. Х 

Резюме 

В наше время государственное регулирование экономики не отвергается ни в 

одной цивилизованной стране. Свободная рыночная экономика не способна решить все 

социально-экономические проблемы современного общества, поэтому государство 

вмешивается в экономику в тех сферах, где рыночная экономика может не 

регулировать. Мировой опыт показывает, что государство играет решающую роль в 

обеспечении нормального функционирования любой экономической системы. 

Социальные проблемы и другие проблемы, важные для общества, решаются 

посредством государственного вмешательства в экономику. 
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NECESSITY AND ADVANTAGES OF STATE INTERVENTION 

IN THE ECONOMY 

Aslanov H.H., Behbudzade H. Kh. 

Summary 

In modern times, the state regulation of the economy is not denied in any civilized 

country. World experience shows that the state plays a decisive role in ensuring the normal 

functioning of any economic system. Social problems and other problems that are important 

for society are solved through state intervention in the economy. 
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В рыночной экономике управление персоналом важно, так как это неотъемлемая 

часть процесса создания материального благополучия и моральных ценностей в 

командах. Именно менеджер должен выполнять управленческую функцию, постоянно 

совершенствуя навыки сотрудника с высокой компетенцией, знаниями, энергией и 

навыками самоуправления. Стили и методы управления персоналом, их 

совершенствование более характерны для современного периода. Таким образом, 

рыночная экономика, ее требования и принципы требуют эффективной организации 

коллектива. В то же время научно-технический прогресс мотивирует сотрудников к 

творчеству. 

На современном этапе развития рыночной экономики все больше внимания 

уделяется социально-психологическим методам управления в обществе. 

Управленческая деятельность - очень сложное социальное событие и процесс. Эти 

всесторонние и всеобъемлющие отношения, охватывая разные процессы, изучаются и 

объясняются в разных направлениях и разными науками. Таким образом, наряду с 

экономическими, организационными, административными вопросами чрезвычайно 

важно знать психолого-эмоциональные и морально-эстетические, этические аспекты 

психологической деятельности. [1]. 

Управленческая работа имеет свои особенности. Для работников, занимающихся 

физическим трудом, непосредственным объектом труда являются предметы, орудия 

труда, а основным объектом управленческого труда – является сам человек. Кроме 

того, следует отметить, что люди, в отличие от предметов и орудий труда, обладают 

разными качествами. Это факт, который на первый взгляд кажется очень простым и 

понятным. Однако эта особенность создает сложные социально-психологические 

отношения между руководителями и подчиненными. 
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Психические процессы - воображение, мышление, внимание, чувства и воля - 

органически связаны с психическими свойствами человека, то есть с его 

темпераментом, характером, способностями, различными интересами и потребностями. 

Однако это умственное свойство не является, как говорится, стандартом для всех 

людей и находится не на одинаковом уровне. Именно этим качеством люди отличаются 

друг от друга. Итак, ментальная собственность - это не то, что некоторые люди считают 

нерегулируемым и неконтролируемым. В определенной среде коллектив, особенно 

менеджер, может влиять на эту ментальную черту и превращать ее в регулируемый 

объект. Например, предприниматель, менеджер, команда играют большую роль в 

формировании интересов, основанных на прочной основе у каждого человека и 

коллектива, в развитии творческих способностей, в правильном установлении 

потребностей. [3]. 

Влияние социологических и психологических процессов на людей, психическое 

состояние сотрудников во многом зависит от конкретных условий, создаваемых в 

производственных коллективах, на любом рабочем месте, исходных взаимоотношений 

между руководителями и подчиненными. Таким образом, все психические явления в 

целом определяют высший уровень психической деятельности человека - сознание. Это 

означает, что, помимо всего прочего, сознание людей невозможно представить вне 

социологических и психологических факторов. Сознание проявляется, прежде всего, в 

объективном и творческом анализе окружения людей, условий, правильном 

управлении их поведением, действиями, реальной и точной оценке событий 

вчерашнего, настоящего и будущего. Поэтому необходимо подходить к факторам, 

влияющим на поведение и сознание человека, не односторонне, а системно, 

комплексно. 

Важны отношения людей к социально-экономическим событиям в трудовой 

деятельности, правильная оценка событий жизни и правильная организация аппарата 

управления и решимость руководителей, предпринимателей и другие научные 

принципы. Таким образом, есть возможность и необходимость научно объяснить 

действия и поведение человека в трудовой деятельности, дать прогноз этого поведения. 

Зная эти аспекты, предприниматель может развить лучшие психологические качества 

для эффективного общения со своими подчиненными на прочной психологической 

основе, для психологического воздействия на них, а также для более эффективной 

работы в каждом из них. 

Современный научно-технический прогресс предъявляет новые требования к 

психологии человека и психологической науке. В результате появились специальные 

области психологии - психология труда, инженерная психология, медицинская 

психология, психология управления, спортивная психология, юридическая психология 

и т. д. Кроме того, психология развивается в органической взаимосвязи с другими 

науками - физиологией, логикой, эстетикой, эргономикой, социологией и 

кибернетикой. Однако ряд ученых и руководителей ошибочно полагают, что 

дистанционное управление производством и людьми снижает потребность в прямом 

контакте с людьми, а также снижает важность психологических факторов. Но это не 

так. Напротив, в условиях научно-технического прогресса возрастает роль 

человеческого фактора в производстве. Потому, что в такой ситуации сложный 

трудовой процесс серьезно сказывается на психических характеристиках человека и 

ставит новые, более сложные требования. Таким образом, еще больше возрастает 

умственная нагрузка, умственная активность людей. Ведь в автоматизированной 

системе управления в условиях полной автоматизации и механизации производства 

рабочие получают гораздо больший объем информации, чем раньше, обрабатывают их 

и доставляют в нужные места. [2]. 
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Одним из важнейших вопросов современного экономического и социального 

развития является привитие людям лучших психологических качеств. Теоретически 

можно успешно решить эту проблему. В отличие от других живых существ, люди 

обладают способностью сознательно понимать реалии и события жизни, активно 

влиять на окружающую среду и улучшать ее. Человек наделен огромной творческой 

силой. Сам человеческий мозг - важнейший и незаменимый орган управления. 

Поскольку психическое явление - это свойство мозга, оно связано с деятельностью 

высшей нервной системы. Нервная система в основном контролирует следующие две 

основные функции: она координирует и направляет деятельность различных органов 

человеческого тела, а также регулирует отношения между человеком и внешней 

средой. 

В наше время, когда сознание людей растет, культурный и технический уровень 

повышается, чрезвычайно важно, чтобы сотрудник корпорации, фирмы, ассоциации 

имел возможность влиять на социально-психологические факторы через эти методы. 

Практика показала, что люди, как говорится, стараются работать не только на свое 

зрение, слух и другие способности, но и на свой характер и характер руководителя 

отдела. Так что многое зависит от работодателя и характера работника. Но помимо 

индивидуальных психологических особенностей, между людьми существуют общие, 

универсальные черты и возвышенные отношения. Поэтому характер людей должен 

определяться, прежде всего, их здоровым отношением к работе, своим положением, 

окружающей нас средой, людьми и самими собой. В целом независимость - это 

комплекс и свойство сложных психических процессов человека, связанное с его 

уровнем самоконтроля, самокритичности, смелостью, целесообразностью, 

настойчивостью, активностью и достаточным интеллектуальным развитием. В связи с 

этим становление и развитие отдельных индивидов и всего коллектива во многом 

зависит от лидера, его образцовой силы, от того, насколько он заинтересован в этой 

работе. Как правило, предприниматель должен уметь противостоять критике. Он 

должен не только ругать сотрудников, но и мотивировать их морально. Если у 

менеджера нет этой особенности, значит, он не только не знает социологических и 

психологических факторов, но и грубо нарушает принципы управления. [4]. 
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Xülasə 

Kadrların idarə olunması, bazar iqtisadiyyatı şəraitində maddi rifah və mənəvi 

dəyərlərin yaradılması prosesinin ayrılmaz hissəsi olduğu üçün olduqca vacibdir. Yüksək 

səriştəli, bilikli, enerjili və özünüidarəetmə bacarığı olan işçi bacarıqlarını daim artıraraq 

idarəetmə funksiyasını yerinə yetirməlidir. Kadr idarəetməsinin üslub və metodları, onların 

təkmilləşdirilməsi müasir dövr üçün daha xarakterikdir. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı, onun 

tələbləri və prinsipləri səmərəli komanda təşkilatı tələb edir. Eyni zamanda elmi və texnoloji 

tərəqqi işçiləri yaradıcı olmağa sövq edir. 

Annotation 

In a market economy, personnel management is important, as it is an integral part of 

the process of creating material well-being and moral values in teams. It is the manager who 

must perform a managerial function, constantly improving the skills of an employee with high 
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competence, knowledge, energy and self-management skills. Styles and methods of personnel 

management, their improvement are more characteristic of the modern period. Thus, the 

market economy, its requirements and principles require effective team organization. At the 

same time, scientific and technological progress motivates employees to be creative. 

 

 
 

KÜRƏKÇAY HÖVZƏSİ TORPAQLARININ AQROEKOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MONİTORİNQİ 

Əliyeva Gülşən Maqsud qızı 

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Bakı Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: torpağın monitorinqi, Kürəkçay çayı, aqrar-sənaye kompleksi, torpaq 
ehtiyatları, torpaqdan səmərəli istifadə 

Key words: soil monitoring, Kurekchay river, agro-industrial complex, land resources, 

rational land use. 

Ключевые слова: мониторинг почв, река Кюрекчай, АПК, земельные ресурсы, 

рациональное землеиспользование 

İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinin ekosistemlərin özünübərpa və qorunması 

potensialına nisbətinin müəyyən edilməsi təbii sistemlərin təhlükəsizliyi, tarazlığı və 

davamlılığını təmin edən amillərin qiymətləndirilməsi əsasında mümkündür. Torpaq 

münbitliyinin çay hövzələri daxilində ekoloji monitorinqinin təşkili torpaq örtüyündə təbii və 

antropogen təzyiqlər nəticəsində gedən dəyişikliklərin baş vermə səbəblərini aşkar etmək, 

həmin dəyişiklikləri qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

Aqrar islahatlar şəraitində kənd təsərrüfatı sahələrinin istifadənin nəzəri və metodoloji 

aspektlərinin müasir vəziyyətinin hərtərəfli tədqiqi tələb olunur. Ətraf mühitə olan antropogen 

təzyiqin güclənməsi və regionların aqroekosistemlərində neqativ vəziyyətlərin intensivləşməsi 

ilə bir çox tədqiqatçılar kənd təsərrüfatı istehsalında torpaqqoruyucu və resursqoruyucu 

texnologiyaların tətbiqi əsasında torpaq münbitliyinin qorunması və saxlanılmasında iqtisadi 

və ekoloji amillərin öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirməyə başlamışlar.Bununla yanaşı 

ekoloji və torpaq-ekoloji tədqiqatlarda hövzə metodu son illərdə geniş tətbiq olunmağa 

başlanmışdır. [1] 

Kürəkçay hövzəsi Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşir. Mənbəyini Murovdağ 

silsiləsinin şimal yamacından (3100 m) götürür. Başlıca qolları sağdan Gorançay, Ağsu çay, 

soldan isə Korçay, Azatçaydır. Kürəkçay Mingəçevir su anbarından aşağı Kür çayına 

qovuşur. Hövzənin ümumi sahəsi 116479,0 ha təşkil edir. [3] 
Hövzə torpaqlarında    ekoloji monitorinqin təşkili zamanı ən əhəmiyyətli nəzəri və 

praktiki məsələlərindən biri də hövzə ərazisinin ekoloji rayonlara bölünməsi məsələsidir. 

Respublikamızda ilk dəfə olaraq akademik Q.Ş.Məmmədovun təklif etdiyi metodikanı tətbiq 

etməklə Kürəkçay hövzəsinin təbii şəraiti və torpaq örtüyünün xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla, hövzə daxilində 3 aqroekoloji rayon ayrılmışdır: 1.Suayırıcı aqroekoloji rayon; 

2.Tranzit aqroekoloji rayon; 3. Akkumulyativ aqroekoloji rayon. Kürəkçay hövzəsi suayırıcı 

aqroekoloji rayonun; ibtidai dağ-çəmən torpaqların üst qatlarda humusun miqdarı 3,1-5,41%, 

azot 0,23-0,27%, pH göstəricisi 6,2-6,8, udulmuş əsasların cəmi 30,80-38,70 mq-ekv təşkil 

etmişdir. Torflu dağ-çəmən torpaqların üst qatlarda humusun miqdarı 5,8-8,6%, ümumi azot 

0,25-0,43%, pH göstəricisi 6,0-6,8 olaraq udma tutumunun miqdarı 36,8-50,9 mq-ekv 

arasında dəyişilir. Çimli dağ-çəmən torpaqlar (CaCO3) üst qatlarında humusun miqdarı 4,1- 

5,8%, ümumi azot 0,27-0,35%, karbonatların miqdarı 1,70-9,3%, torpaq məhlulunun 

reaksiyası -6,8-7,3, udulmuş əsasların miqdarı 38,4-44,2 mq-ekv təşkil etmişdir. Dağ-çəmən 
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bozqır torpaqlarda humusun miqdarı 2,7-3,7 %, azot 0,22-0,26%, pH-7,7-8,2 uducu kom- 

pleksin kəmiyyəti kifayət qədər yüksək yüksəlmişdir: 39,7-49,1 mq-ekv. [4] 

Kürəkçay hövzəsinin torpaq ehtiyatlarının əsas hissəsini otlaqlar və kəndətrafı örüşlər 

təşkil edir-54,39% (63352,72 ha). Buraya həm də 2523,75 ha-2,17% kollu örüş, 516 ha 0,44% 

-daşlı örüş sahələrini əlavə etmək lazımdir. Bu otlaqlarin 68,78%-ni qış otlaqları, 31,22%-ni 

yay otlaqları təşkil edir. Hövzə üzrə otlaq sahələri ən çox 45,61%-Goranboy rayonu 

ərazisindədir, qalanı isə 41,11% Göygöl və 13,28% Yevlax rayonları ərazisində yerləşir. 

Ərazidə torpaq fondunun 58,71% (68385,42 ha) dövlət, 13,78% (16048,25 ha) bələdiyyə, 

20,83% (24262,33 ha) xüsusi mülkiyyətə verildiyi müəyyən edilmişdir. Bundan başqa hövzə 

ərazisi torpaqlarının 820,75 ha (0,70%) bələdiyyənin ehtiyat fonduna, 512,0 ha (0,44%)- 

kəndin perspektiv inkişaf fonduna verilmişdir. Kənd təsərrüfatına az yararlı və şərti yararsız 

torpaq ehtiyatları (kənd yaşayış məntəqələri, yollar, ictimai tikinti, qəbiristanlıq, qaz kəməri 

və s.) isə -6450,25 ha (5,54%) təşkil etmişdir. 

Kürəkçay hövzəsinin dövlət mülkiyyətində olan torpaqların əsas hissəsini otlaqlar, 

biçənəklər və meşə fondu torpaqları təşkil edir. Meşə fondu torpaqları əsasən Göygöl rayonu 

ərazisində 25,81% yerləşir. Ərazidə dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 50 min ha (68 %) 

kənd təsərrüfatına yararlı olmaqla hazırda fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində və 

icarəsindədir. Yay və qış otlaq torpaqları dövlət mülkiyyətinə aid ümumi torpaq ehtiyatlarının 

65,68 %-ni təşkil edir. Qış otlaqları ərazininin əhatə edir- 45,17 % (32916,04 ha). Ən çox 

otlaq sahəsi Goranboy rayonu ərazisindədir: 21977,75 ha. 

Kürəkçay hövzəsi torpaqlarından istifadənin müasir vəziyyəti bizim tərəfimizdən 

araşdırıldıqdan sonra hövzə torpaqlarından istifadədə ortaya çıxan əsas problemlər aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılmışdır: 

1. Eroziya proseslərinin inkişafı. Bizim tərəfimizdən Kürəkçay hövzəsinin dağlıq 

hisəsində torpaqdan istifadənin müasir vəziyyəti öyrənilərkən ərazinin eroziyaya uğrama 

səviyyəsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Kürəkçay hövzəsinin dağ-çəmən 

zonasının cəmi 24,6% eroziyaya uğramamışdır, qalan 75,4% müxtəlif dərəcədə eroziyaya 

uğramışdır (cədvəl). Kürəkçay hövzəsinin dağlıq zona torpaqlarının eroziyaya uğrama 

cədvəlinə əsasən ərazinin yarıdan çoxunun (50,77%) müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğradığı, 

zəif-15281 ha (24,06%) dərəcədə eroziya uğrama ilə yanaşı orta 10515 ha (16,56%) dərəcədə 

eroziyaya uğramanın da kifayət qədər inkişaf etdiyi, 10%-dən çox ərazidə -6443 ha 

torpaqların şiddətli dərəcədə yuyulduğu müəyyən edilmişdir. 

2. Meşə ehtiyatlarının azalması. Göygöl rayonu üzrə meşəliklərin sahəsi 14370,0 ha 

olaraq, ərazinin 28,51%-ni təşkil etmişdir, bu qənaətbəxş göstərici ərazidə Göygöl Milli 

Parkının olması ilə izah olunur. Goranboy rayonu üzrə bu göstərici kritik həddə olaraq 

ərazinin cəmi 7,57% (4350,0 ha) meşəliklə örtülmüşdür, uzun müddət ərzində bu ərazidə külli 

miqdarda meşəliklər əhali tərəfindən qırılaraq bozqırlaşmış torpaqlara çevrilmişdir və əkin 

altında istifadə edilir. Hövzə üzrə meşə zolaqları da çox az miqdarda olaraq Göygöl rayonu 

üzrə 28 ha (0,06%), Goranboy rayonu üzrə isə 60 ha, yəni ərazinin cəmi 0,1% təşkil etmişdir. 

3. Torpaq münbitliyinin azalması. Kürəkçay hövzəsinin dağlıq zona torpaqlarının 

keyfiyyət qrupları üzrə paylanması göstəricilərinə əsasən, əkin və çoxillik əkmələr altında 

istifadə edilən torpaqların əksəriyyəti -70,99% yaxşı keyfiyyətli torpaqlardır, düzən zona 

torpaqlarının isə vəziyyəti qənaətbəxş olmayaraq əkin və çoxillik əkmələr altında istifadə 

olunan torpaqların cəmi 23,77%-nin yaxşı keyfiyyətli, 76,23%-nin orta keyfiyyətli torpaqlar 

olduğu müəyyən edilmişdir, çoxillik əkmələr altında düzən zonada ancaq III qrup torpaqları 

becərilir. Kürəkçay hövzəsinin əkin və çoxillik əkmələr altında istifadə edilən torpaqlarının 

40%-nin yaxşı torpaqlar, 58,89%-nin orta keyfiyyətli torpaqlar, 0,60%-nin münbit torpaqlar 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Kürəkçay hövzəsinə aid təsərrüfatların örüş, otlaq və biçənəklər üzrə torpaqlarının 

keyfiyyət qruplarına görə paylanması göstəricilərinə əsasən biçənəklərin 0,54%-i münbit 
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torpaqlar, 72,89%-ni yaxşı keyfiyyətli torpaqlar, 26,57%-ni orta keyfiyyətli torpaqlar, 

kəndyanı örüş və otlaqların 41,73%-aşağı keyfiyyətli və 37,37%-orta keyfiyyətli torpaqlar 

üzərindədir. Hövzənin yüksək keyfiyyətli torpaqların 3,57%, yaxşı keyfiyyətli torpaqların 

15,48% və şərti yararsız torpaqların 250 hektarı örüş və otlaq sahələrinə verilmişdir. 

4. Torpaqların şorlaşması. Kürəkçay hövzəsinin suvarılan torpaqlarının şorlaşma 

durumu araşdırılaraq müəyyən edilmişdir ki, hövzənin 23615 hektar suvarılan torpaqlarının 

53,46%-i şorlaşmamış, 46,54%-i şorlaşmışdır, onlardan 81,8% zəif, 6,14% orta, 12,06% 

şiddətli dərəcədə şorlaşmışdır. Əsas suvarılan torpaqlar Goranboy rayonundadır- 19307 ha, 

Goranboy rayonu torpaqlarının meliorativ durumunun digər rayonlara nisbətən daha çox 

qeyri-qənaətbəxş olduğunu (48,8%) görürük, bunu həmin rayonda kollektor-drenaj 

şəbəkəsinin zəif olması ilə izah etmək olar. [3] 
Kürəkçay hövzəsi torpaqlarının aqroekoloji monitorinqi əsasında   səmərəli istifadə 

edilməsi və mühafizəsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

1.Eroziya əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

2.Meşələrin qorunması və artırılması; 

3.Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının yerləşdirilməsi; 

4. Çoxillik əkmələrin, xüsusən üzümlüklərin sahələrinin artırılması; 

5.Kəndli-fermer təsərrüfatlarının sərhədlərinin düzgün yerləşdirilməsi; 

6.Kənd təsərrüfatı yerlərindən (uqodyalardan) istifadənin təkmilləşdirilməsi; 

7.Torpaqların şorlaşmasının qarşısının alınması. [2] 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОНИТОРИНГ ПОЧВ 

БАССЕЙНА РЕКИ КЮРЕКЧАЙ 

Резюме 

Эффективность работы агропромышленного комплекса, а следовательно и 

стабильность экономической, социальной, политической обстановки в обществе, во 

многом зависят от состояния земельных ресурсов. В этом аспекте разработка основных 

направлений совершенствования механизма управления и рационального 

использования земельного фонда на основе агроэкологческого мониторинга почв в 

системе природопользования бассейна реки Кюрекчай выделяется своей 

актуальностью. 
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AGROCHARACTERISTICS AND MONITORING OF THE 

KUREKCHAY RIVER BASIN SOILS 

Summary 

The efficiency of agroindustrial complex work, and consequently the stability of 

economic, social, political condition in the society depend on states of the land resources. 

Their rational use-indispensable conditions of the stabilization of nutrition products 

manufacture, ensuring of food independence. In this aspect an elaboration of the main 

directions of the management mechanism perfecting and rational use of the land fund in the 

system of nature use in the Kurekchay river basin is distinquished by its urgency. 

 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL POTENSİALINDAN 

İSTİFADƏNİN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

Həsənova Ş.K., İbrahimov R. R. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

qurbanova.shelale@mail.ru 

sohrabbabaxanoglu@mail.ru 

Xülasə: Məqalədə müasir şəraitdə ən aktual məsələlərdən hesab edilən kənd təsərrüfatı 

müəssisələrində istehsal potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edən 

göstəricilər sistemi və müəssisənin resurs potensialı məsələləri tədqiq edilir. Məqalədə 

müəssisələrin resurs potensialı kənd təsərrüfatının bütün ehtiyatlarının ümumi vəziyyəti, 

istehsal ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün göstəricilər 

sisteminin təsiri təhlil edilir. Belə ki, resurs potensialından istifadənin qiymətləndirilməsi əsas 

istehsal vəsaitlərindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyi, əldə edilmiş istehsal nəticələri və 

onların dəyəri ilə müqayisə yolu ilə müəyyən edilir. Aqrar sferada fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq formalarında iqtisadi səmərəliliyi xarakterizə edən göstəricilər məhsulun maya 

dəyərini, məhsul vahidinin satınalma qiymətini, rentabelliyi, fond verimini, fond tutumunu, 

material tutumunu, torpaqların hər hektarı hesabı ilə əldə edilən ümumi məhsulu, ümumi 

gəliri və xalis gəliri əks etdirir. Məqalədə həmçinin kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və 

regionların istehsal potensialı ilə torpaq, əmək, texniki və texnoloji ehtiyatlarının mövcud 

vəziyyətinin nəzəri məsələlərinə baxılmışdır. 

Açar sözlər: istehsal potensialı, səmərəlilik, resurs, iqtisadi göstəricilər, torpaq, əmək, 

texniki və texnoloji ehtiyatlar, qiymətləndirmə, keyfiyyət. 

Keywords: production potential, efficiency, resource, economic indicators, land, 

labor, technical and technological resources, evaluation, quality 

Ключевые слова: производственный потенциал, эффективность, ресурс, 

экономические показатели, земля, рабочая сила, технико-технологические ресурсы, 

оценка, качество. 

Kənd təsərrüfatında resurslardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyini müəyyən etmək 

olduqca zəruri məsələlərdən hesab edilir. İstehsal potensialından istifadə müəssisələri 

xarakterizə edən göstəricilər sistemi vasitəsilə müəyyənləşdirilə bilər. İqtisadi ədəbiyyatda 

istehsal ehtiyatlarının hər bir qrupu üçün ümumi və fərdi göstəricilər sistemindən istifadə 

edilir. 

Aqrar sferanın dayanıqlı inkişafı və səmərəliliyin artırılması dövlətin iqtisadi siyasətinin 

prioritetlərindən hesab edilir. Bütövlükdə aqrar-sənaye sferasının istehsal potensialının 

bərpası üçün iqtisadi, tənzimləmə və təşkilati mühitinin yaradılması və bu istiqamətdə 

davamlı təkmilləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi aqrar sferanı idarə edən strukturların 
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əsas vəzifələri kimi, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və regionların istehsal potensialı ilə 

torpaq, texniki, əmək ehtiyatlarının mövcud vəziyyəti və keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. 

Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı torpaq, əmək, texniki və texnoloji 

ehtiyatların məcmusundan ibarət, bir-biri ilə əlaqəli və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən kompleks 

bir sistem olan müəssisənin resurs potensialından birbaşa asılıdır. Kənd təsərrüfatında 

istehsalın həcminin artırılması torpaqların səmərəli istifadəsinə, texnika və texnologiyanın, 

iqtisadiyyatın və ekologiyanın vəhdətinin təmin edilməsinə əsaslanır. Qeyd edilənlərlə yanaşı 

müasir dövrdə informasiya və innovasiya, təşkilatçılıq və idarəetmə kimi potensial 

elementlərin rolu xeyli artmışdır. Kənd təsərrüfatının istehsal potensialından tam istifadə o 

deməkdir ki, onun resursları səmərəli şəkildə paylanır və maksimum səviyyədə və ən səmərəli 

şəkildə istifadə olunur. 

Torpaq ehtiyatlarının istifadəsini qiymətləndirərkən əsas meyar ümumi məhsulun 

artmasıdır. Torpaqdan istifadənin səmərəliliyi ilə xarakterizə olunan göstəricilər 

aşağdakılardır: 

 ümumi məhsul və torpaq vahidinə görə əsas məhsullar; 
 əsas kənd təsərrüfatı torpaqlarından məhsuldarlıqvə heyvanların məhsuldarlığı. 

Əmək ehtiyatlarından istifadənin qiymətləndirilməsində əsas meyar əmək 

məhsuldarlığının və əməyin səmərəliliyinin artmasıdır. Əmək ehtiyatlarından istifadə 

vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir: 

 orta illik bir işçi üçün fiziki və dəyər ifadəsində ümumi məhsul və ya ümumilikdə 
ümumi məhsul xərcləri; 

 müəssisədə məşğulluq səviyyəsi və orta illik işçiyə düşən torpaq sahəsi. 

Göstərilən göstəricilər hər bir istehsal amilinin səmərəliliyini ayrılıqda xarakterizə edir. 

Bilinən, təklif olunan bütün göstəricilərin ölçüsü, strukturu, şaquli və üfüqi əmək bölgüsü ilə 

əlaqəli mikroiqtisadi təşkilati amillərin təsiri altında dinamikada, məkanda dəyişə bilər. Eyni 

zamanda, resurs potensialının göstəriciləri həm bir müəssisənin potensialının müxtəlif 

elementlərindən, həm də müxtəlif istehsal sistemlərindən istifadə səmərəliliyinin müqayisəli 

qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. 

Müəssisələrin resurs potensialı kənd təsərrüfatının bütün ehtiyatlarının ümumi 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi kimi hesablanır. Bütün mənbələrin ümumi 

qiymətləndirilməsinin müəyyənləşdirilməsində əsas problem burada baş verən 

uyğunsuzluqdur. Bu uyğunsuzluqlar torpaq, əmək və texniki potensialının qiymətləndirilməsi 

zamanı ortaya çıxır. Onların nəzəri əsasları müqayisələr prosesindəki müxtəlif növ 

mənbələrin bir-birini əvəz edə bilməsi anlayışı ilə xarakterizə olunur. Fikrimizcə, istehsal 

dövründə müəssisənin istifadə etdiyi əhəmiyyətli miqdarda mənbələrin bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qarşılıqlı əlaqə şərtləri istehsal prosesinin 

müəyyən texnoloji xüsusiyyətlərinə və müəssisənin maliyyə imkanlarına uyğun olur. İstifadə 

olunan müxtəlif növ mənbələrin kəmiyyətini müqayisə etmək üçün müəssisələrin onları eyni 

bölmələrə gətirməsi lazımdır. Bu məqsədlə resurs indeksləri və ya onların nöqtəli 

qiymətləndirilməsindən, ümumi qiymətləndirmədən, iş vaxtı xərclərinin hesablanmasından 

(birbaşa və dolayı), əmək xərclərinin qiymətləndirilməsi göstəricilərindən istifadə edilir. 

Araşdırmalar göstərir ki, bir müəssisə daha çox bir növ resursla təmin olunarsa, fərqli 

qiymətləndirmə üsulları ilə nəticə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənəcəkdir. İqtisadi səmərəlilik 

səviyyəsi bir-biri ilə əlaqəli amillərdən asılıdır. Bu baxımdan istehsalın səmərəliliyinin 

artırılması istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 istehsalın əmək, maddi, kapital və kapitalın intensivliyinin azaldılması, təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə, vaxta qənaət və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 

 istehsalın inkişafı və təkmilləşdirilməsi - elmi və texnoloji tərəqqinin sürətlənməsi, 

istehsalın texniki və iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalın strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, təşkilati idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, təşkilati forma və metodların 
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təkmilləşdirilməsi, istehsal, planlaşdırma, motivasiya, əmək və s. proseslərinin təşviqi və 

stimullaşdırılması; 

 yeni məhsul növlərinin inkişafı, mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma, qabaqcıl 

texnologiyaların və ən yeni avadanlıqların tətbiqi, xammal, material, yanacaq, enerji 

istifadəsində səmərəliliyin təmin edilməsi; idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi və s.; 

 istehsal strukturunun təkmilləşdirilməsi, dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin 

yaxşılaşdırılması, bazar, istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və digər amillər. 

İstehsal potensialından istifadənin səmərəliliyi istehsal nəticələrinin mənbələrə nisbəti 

ilə müəyyən edilir və səmərəliliyin meyarı istehsal nəticəsinin minimum resurs xərcləri 

hesabına maksimuma çatdırılmasıdır. İstehsal potensialından istifadənin iqtisadi 

səmərəliliyini müəyyən etmək üçün göstəricilər sistemindən istifadə etmək zəruridir. Bu həm 

amillərin təsirinin ölçülməsinin fərqli təbiəti, həm də iqtisadi xarakterdə fərqlənən və həmişə 

müqayisə olunmayan müxtəlif istehsal ehtiyatları ilə əlaqədardır. 

Qiymətləndirmənin əsas göstəriciləri isə ümumi məhsul, ümumi gəlir, xalis gəlir və 

məhsul satışından əldə edilən mənfəət, əsas vəsaitlər və ümumi kapitalın gəlirlilik əmsalıdır. 

İstehsal potensialı həmçinin kənd təsərrüfatının ehtiyat tədarükünün ümumi göstəricisidir və 

onun hesablanması bütün ehtiyatların ümumi qiymətləndirilməsini müəyyən etməkdir. 

Resursların ümumi qiymətləndirilməsini müəyyən etməkdə əsas çətinlik onların müxtəlif 

növlərinin (torpaq, əmək və texnika) uyğunsuzluğu ilə əlaqədardır.Kəmiyyət müqayisəsi üçün 

əks resurs mənbələrini eyni ölçüyə gətirmək lazım gəlir. 

İqtisadi ədəbiyyatda bu problemin həllində vahid bir yanaşma yoxdur. Resursları bir 

göstəriciyə birləşdirmək üçün bəzi müəlliflər mənbələr və ya nöqtə qiymətləndirmələrini əsas 

götürür, digərləri xərclər smetası, iş vaxtı xərcləri, birbaşa və dolayı xərcləri önə çəkir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, variantların heç biri bu əmsallar üçün hərtərəfli əsaslandırma vermir. 

Əslində, resurs potensialını eyni qiymətləndirən, lakin fərqli bir nisbətə sahib olan iki 

müəssisə istehsal səmərəliliyinin müxtəlif səviyyələrinə sahib ola bilər. Metodu tətbiq 

etməyin çətinliyi əmək və torpaq ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirməkdə 

olur. Fikrimizcə, istehsal potensialından istifadənin qiymətləndirilməsi zamanı kənd 

təsərrüfatı müəssisələri aşağıdakı məsələlərə diqqət etməlidir: 

 kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin ümumi yanaşma ilə öyrənilməsi resurs 

potensialı qiymətləndirilməsində önəmlidir. Bu zaman işçilərin sayının eyni olması, 

müəssisələrin tipik olması, bir istehsal sahəsinə malik olmaları, eyni iqlim zonasında 

yerləşmələri, iqtisadi cəhətdənbərabər iş imkanlarımalik olmaları nəzərə alınmalıdır; 

 tədqiq olunan məşğul əhalinin fəaliyyət göstərdiyi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

resursla təminatı qiymətləndirilməlidir. Bunun üçün əsas vəsaitlərin, əmək və torpaq 

ehtiyatlarının ümumi tədarükünə görə sıralanan müəssisələrə imkan verən çoxtərəfli reytinq 

analizindən istifadə edilməsiməqsədəuyğundur; 

 kənd təsərrüfatı müəssisələrinin resurs potensialının qiymətləndirilməsi üçün konkret 

bir modelin qurulması. Resurs potensialı müəssisələrin məhsul istehsal etmək qabiliyyətini 

müəyyənləşdirdiyindən, onun ölçüsü istehsal ehtiyatlarının məcmusundan istifadənin təsirini 

əks etdirən ümumi məhsulun həcmidir. Resurs tədarükü ilə istehsal nəticələri arasındakı 

əlaqəçoxşaxəli korrelyasiya təhlili ilə qiymətləndirilir. İstehsalın səviyyəsi kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin spesifik əhalisi, əhali vahidlərinin dəyişməsinin xarakteri və 

münasibətlərinədən də asılıdır. Bu, göstəricilər arasındakı əlaqənin təbiətini əks etdirməyə 

imkan verir və statistik baxımdan daha etibarlı olur; 

 ümumi istehsalın və onun dəyərinin hesablanmasına əsaslanaraq, resurs 

potensialından istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. Ümumi istehsalın səviyyəsi 

ehtiyatların dəyəri barədə faktiki məlumatları istehsal funksiyasına əvəz etməklə hesablanır. 

Ümumi istehsalın həqiqi dəyərinin nəzəri cəhətdən kənarlaşması müsbət olarsa, o zaman 

resurs potensialı ümumi orta göstəricidən daha yaxşıdır. Əks halda halda, resurs 



290  

potensialından istifadə qənaətbəxş hesab edilmir. Bu üsul imkan verir ki, öyrənilən qrupun 

tərkibinə daxil olan müəssisələrinhər biri üçün resurs potensialından istifadə səviyyəsini 

hesablamaq mümkün olsun; 

 resurs potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi fərdi və ümumi 

göstəricilər sistemindən istifadə etməklə yanaşı məcmu indeks göstəricisi ilə də hesablana 

bilər. 

 

Resurs potensialından istifadənin qiymətləndirilməsi əsas istehsal vəsaitlərindən 

istifadənin iqtisadi səmərəliliyi, əldə edilmiş istehsal nəticələri və onların dəyəri ilə müqayisə 

yolu ilə müəyyən edilir. Onların müəyyən edilməsi üçün bir sıra göstəricilərdən - fond verimi 

və fond tutumu, əsas istehsal vasitələrinin rentabelliyi və s. istifadə edilir. 

Statistik məlumatlar əsasında əsas fondlardan istifadənin iqtisadi səmərəlilik 

göstəricilərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, 2015-cü illə müqayisədə 2019-ci ildə kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 34,1 faiz artaraq 5635,3 milyon manatdan 7836,7 milyon 

manata yüksəlmişdir. Müqayisə olunan dövrdə kənd təsərrüfatında əsas fondların dəyəri isə 

30,3 faiz artaraq 8317,4 milyon manat təşkil etmişdir. 2015-cü ilə nisbətən 2019-ci ildə əsas 

fondlardan istifadənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri hesab edilən, əsas fondun hər manatına 

düşən kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunu ifadə edən fondverimi göstəricisi 2,3 faiz bunun 

əksi olan fond tutumu göstəricisi isə 2,9 faiz azalmışdır. Digər istisadi səmərəlilik göstəricisi 

hesab edilən əsas fondların bir   işçiyə düşən hissəsi 24,5 faiz artaraq 37410,9 manatdan 

4494,2 manata, əsas fondların hər hektara düşən hissəsini ifadə edən fondla təminolunma 

göstəricisi isə 30,1 faiz artaraq 1332,4 manatdan 1665,1 manata yüksəlmişdir[cədvəl 1.]. 

Cədvəl 1. 

Əsas fondlardan istifadənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri 

 

Göstəricilər 

201 

5 

201 

6 

2 

017 

2 

018 

2 

019 

2015- 

cü ilə 

nisbətən 

2019-ci 
ildə, faiz 

Kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu, 

milyon manat 

5635,3 5632,4 6580,0 7010,0 7 836,7 139.1 
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Kənd təsərrüfatında 

əsas fondların dəyəri, 

milyon manat 

6355,2 6891,2 7141,2 7441,1 8317,4 130,1 

Kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqlar, min 

ha 

4769,8 4772,9 4777,5 4779,5 4779,7 100,2 

Kənd təsərrüfatında 

məşğul əhali, min nəfər 

1698,4 1729,6 1752,9 1770,8 1777,7 104,7 

Fond verimi, manat 0,86 0,89 0,82 0,92 0,88 102,3 

Fond tutumu, manat 116,9 112,8 122,4 108,5 113,5 97,1 

Əməyin fondla 

silahlanması, 
man/adam 

3609,6 3741,9 3984,3 4073,9 4494,2 124,5 

Fondla təminolunma, 

man/ha 

1280,2 1332,4 1443,8 1494,8 1665,1 130,1 

 

Cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

Əmək resurslarından istifadənin iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin təhlili göstərir ki, 

kənd təsərrüfatı müəssisələrində əksər məhsullar üzrə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi 

yüksəlmişdir. 

Aqrar sferada iqtisadi səmərəliliyi xaraktərizə ətmək üçün bir çox iqtisadi 

göstəricilərdən istifadə edilir. Məlumdur ki, digər göstəricilər məsələn, məhsuldarlıq, material 

məsariflərinə qənaət, əmək məhsuldarlığı, istehsalın ixtisaslaşması, intensivlik dərəcəsi, 

qabaqcıl təcrübə və elmi nailiyyətlərdən istifadə, qiymət, keyfiyyət, əsas fondlardan istifadə, 

əməyin və istehsalın təşkili, stimullaşdırma, təchizat və s. istehsal - iqtisadi göstəricilər son 

nəticədə istehsalın səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bazar münasibətlərinin müasir inkişafı şəraitində aqrar sferada fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq formalarında iqtisadi səmərəliliyi xarakterizə edən göstəricilərə məhsulun maya 

dəyərini, məhsul vahidinin satınalma qiymətini, rentabelliyi, fond verimini, fond tutumunu, 

material tutumunu, torpaqların hər hektarı hesabı ilə əldə edilən ümumi məhsulu, ümumi 

gəliri, xalis gəliri, təsərrüfatın malik olduğu istehsal ehtiyatlarının hər manat və yüz manat 

hesabı ilə əldə edilən ümumi məhsulu, ümumi gəliri, gəliri və xalis gəliri aid etmək olar. 

Göstərilən amillər kompleksi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına, 

məhsul vahidi hesabına əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə şərait yaradır. Ona görə də 

bütün təsərrüfatçılıq formalarında torpaq vahidi bir işçi, bir adam - saat, bir manatlıq əsas 

fond və istehsal xərcləri həsabına daha çox gəlir alınır və iqtisadi səmərəliliyinə təsir göstərən 

amillər kompleksi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və asılılığa malikdir. Bu və ya digər amil 

istehsalın inkişafına və iqtisadi səmərəliliyinin artıb-azalmasına səbəb olur. 

İstehsal texnologiyalarının modernləşdirilməsi və innovasiyaların istehsalata cəlb 

edilməsi yüksək texnologiyalı məhsullar istehsalı strategiyasının əsaslarından birini təşkil edir 

və bu amil, istehsal edilmiş məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının başlıca şərti hesab 

edilir. 

Göstərilənləri nəzərə alsaq aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi üçün resurslardan səmərəli 
istifadəni təmin edə biləcək aşağıdakı imkanların mövcudluğunu qeyd etmək olar: 

 elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin tətbiqi üçün normal hüquqi və iqtisadi 

şərait, innovativ məhsul və texnologiyaların yaradılması mühiti; 

 məşğulluğun artması, işsizliyin azalması və həyat səviyyəsinin artması; 
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 əldə edilmiş avadanlıq və texnologiyaların payının azaldılması nəticəsində yerli elmi 

nailiyyətlərin inkişafı, elmi-tədqiqatların nəticələrinin istehsalata tətbiqi səviyyəsinin 

artırılması; 

 ölkənin iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi; 

 yerli məhsullara tələbatın artması və istehsal imkanlarının genişləndirilməsi; 

 daxili və xarici investisiya axımı üçün zəruri mühit; 

 resurs potensialı ilə təmin olunma və istifadə səviyyəsinin yaxşılaşdırılması. 

Beləliklə, resurslardan səmərəli istifadə və onların qorunması müasir aqrar siyasətin 

əsas xətti olmaqla kənd təsərrüfatı istehsalının bütün mərhələlərində yeni yanaşma tələb edir. 

Məlumdur ki, respublikamızda kənd təsərrüfatı istehsalı ilə müxtəlif regionlar məşğul olur və 

hər bir bölgənin xüsusiyyətini, resurslarla təminat səviyyəsini bilmədən müsbət nəticələr verə 

biləcək tədbirlərdən danışmaq mümkün deyil. Bu istiqamətdə dövlət, istifadə etdiyi effektiv 

alətləri əhəmiyyətli resurs ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə yönəltmək hesabına regionların 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi imkanlarını formalaşdırır. Baxmayaraq ki, 

bölgələrin iqtisadiyyatının səmərəliliyinin artırılması, o cümlədən aqrar istehsal 

strukturlarının effektiv fəaliyyətini sürətləndirmək üçün daha əlverişli şərait yarada biləcək 

əlavə institusional vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Гacанова Ш.К., Ибрагимова Р.Р. 

Резюме 

В статье исследуется система показателей, характеризующих экономическую 

эффективность использования производственного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, считающуюся одной из наиболее актуальных в современных условиях, и 

ресурсный потенциал предприятия. В статье анализируется ресурсный потенциал 

предприятий, общее состояние всех сельскохозяйственных ресурсов, влияние системы 

показателей на оценку эффективности использования производственных ресурсов. 

Таким образом, оценка использования ресурсного потенциала определяется путем 

сопоставления экономической эффективности использования основных средств, 

полученных производственных результатов и их стоимости. Показатели, 

http://www.azstat.org/
http://www.agro.gov.az/
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характеризующие экономическую эффективность форм предпринимательства, 

действующих в аграрном секторе, отражают себестоимость продукции, закупочную 

цену единицы, рентабельность, доходность запасов, складские запасы, материальные 

мощности, валовую продукцию с гектара земли, валовую прибыль и чистую прибыль. 

В статье также рассматриваются теоретические вопросы современного состояния 

земельных, трудовых, технических и технологических ресурсов сельскохозяйственных 

предприятий и регионов с производственным потенциалом. 

ECONOMIC EFFICIENCY OF USING PRODUCTION POTENTIAL IN 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Hasanova Sh.K., Ibrahimova R.R. 

Summary 

The article examines the system of indicators characterizing the economic efficiency 

of the use of production potential in agricultural enterprises, which is considered one of the 

most pressing issues in modern conditions, and the resource potential of the enterprise. The 

article analyzes the resource potential of enterprises, the general condition of all agricultural 

resources, the impact of the system of indicators to assess the efficiency of the use of 

production resources. Thus, the assessment of the use of resource potential is determined by 

comparing the economic efficiency of the use of fixed assets, the obtained production 

results and their value. Indicators characterizing the economic efficiency of forms of 

entrepreneurship operating in the agricultural sector reflect the cost of production, unit 

purchase price, profitability, stock yield, stock capacity, material capacity, gross output per 

hectare of land, gross income and net income. The article also considers the theoretical 

issues of the current state of land, labor, technical and technological resources of 

agricultural enterprises and regions with production potential. 

 

 
 

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ YERLƏŞƏN ÇİRKLƏNMİŞ SU 

HÖVZLƏRİNİN AĞIR METALLARDAN SORBSİON ÜSULLA TƏMİZLƏNMƏSİ 

k.ü.f.d. Abdullayeva K.S., dos. İsmayılova R.Ə., Qasımov F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

abdullayeva-1974@inbox.ru 
 

Xülasə: Suların təmizlənməsi üçün ən əlverişli üsullardan biri sorbsiya üsuludur. 

Sоrbsiоn üsullar sənaye aхıntılarından qiymətli maddələrin ayrılması üçün çох səmərəli 

üsuldur. Bundan başqa bu üsulların üstünlüyü bir də оndadır ki, çох yüksək dərəcədə 

təmizləmə getdiyinə görə təmizlənmiş suyu su təchizatı sisteminə vermək оlur. 

Ключевые слова: природные ресурсы, медно-молибденовые месторождения, 

загрязнение, сорбция, хелатирование, сорбент 

Açar sözlər: təbii ehtiyatlar, mis-molibden yataqları, çirklənmə, sorbsiya, 

xelatəmələgəlmə, sorbent 

Key words: natural resources, copper-molybdenum deposits, pollution, sorption, 

chelation, sorbent 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin hazırki ekoloji durumu çox böyük çətinliklərlə 

uzləşmişdir. Bu ərazilərə 1990-cı ildə nəzarət edən Ermənistan oradakı ekoloji vəziyyəti hər 

zaman qəsdən gizlədirdi və ona görə həmin vəziyyət haqqında yalnız ümumi fikirlər 

söyləmək mümkün idi. Məlumdur ki, ərazinin təbii elementləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

olurlar və onun bir elementində baş verən dəyişiklik zəncirvari şəkildə digərlərinə ötürülürdü. 

mailto:abdullayeva-1974@inbox.ru
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Monitorinqlər aparılarkən aydın olmuşdur ki, başlanğıcını Türkiyədən götürən Araz və Kür 

çayları əsasən orta axımda çirklənməyə məruz qalır ki, bu da Gürcüstan və Ermənistan 

ərazilərinə təsadüf edir. [1-2] 

Ətraf mühitin kimyəvi tullantılarla çirklənməsi, digər tərəfdən, texnika və 

texnologiyanın yeni istiqamətlərinin inkişafı, istehsalın müasir səviyyəsi, sənaye 

obyektlərində və eləcə də ətraf mühit obyektlərində bir sıra maddələrin, o cümlədən müvafiq 

maddələrin tərkibində metal ionlarının mikromiqdarlarının təyinini tələb edir. Bu məqsədlə 

yüksək analitik xarakteristikaları ilə seçilən metodikaların işlənib hazırlanması problemi öz 

aktuallığını itirmir. 

Təbiidir ki, mürəkkəb tərkibli real sistemlərdə metal ionlarının mikromiqdarlarının 
təyini və təmizlənməsi zamanı ümumi prosesin ilkin, zəruri mərhələsini ayırma və 
qatılaşdırma prosesləri təşkil etməlidir. Özünün xarakterik üstünlüklərinə görə qatılaşdırma 
metodları arasında sorbsion metod xüsusi yer tutur. Bu metodda istifadə olunan sorbentlər 
içərisində xelatəmələgətirici polimer sorbentlər öz spesifikliyi və effektliliyi ilə seçilirlər. [3-5] 

Bu baxımdan müxtəlif real sistemlərdə mikrokomponentlərin ilikin qatılaşdırma 

mərhələsi kimi sorbsiya mərhələsinin də daxil olduğu kombinə edilmiş təyinat metodlarından 

istifadə edilməsi xüsusi aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. 

Sоrbsiya sellülоz-kağız, kimya, neft-kimya, tохuculuq və digər sənaye sahələri 

müəssisələrinin aхıntılarını həll оlmuş üzvi maddələrdən dərin təmizləmə üsulları içərisində 

ən effektiv üsullardan biridir. Sоrbsiоn təmizləmə ya sərbəst, ya da   biоlоji təmizləmə üsulu 

ilə birgə tətbiq оluna bilər. Bu üsulun üstünlükləri оndan ibarətdir ki, bu üsülda 

çохkоmpоnentli qarışıqların maddələrinin adsоrbsiyası mümkündür, həmçinin qatılığı az оlan 

aхıntı suların təmizlənməsində yüksək səmərəliliyə malikdir. Sоrbsiоn üsullar sənaye 

aхıntılarından qiymətli maddələrin ayrılması üçün çох səmərəli üsuldur. Bundan başqa bu 

üsulların üstünlüyü bir də оndadır ki, çох yüksək dərəcədə təmizləmə getdiyənə görə 

təmizlənmiş suyu su təchizatı sisteminə vermək оlur.[6] 

Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçən caylar qonşu respublikalardan Ermənistanın Qafan 

mis-molibden yataqlarından Boxçuçaya axıdılan zərərli çayları ilə zəhərlənir. İstər torpaqda, 

istərsə də suda molibdenin artıqlığı canli orqanizmə və eyni zamanda bitkilərə toksiki təsiri 

cox yüksəkdir. Ədəbiyyat materiallarının araşdırılmsı götərir ki, molibdenin tərkibində N, 

O, S atomları olan sintetik sorbentlərlə daha davamlı xelat komplekslər əmələ gətirərək 

suyun tərkibindən ayrılır. Xelatəmələgətirici polimer sorbentlərin digər tip sorbentlərdən 

xarakterik fərqi polimer matrisada məhluldakı metal ionları ilə xelat tsiklləri əmələ 

gətirməklə qarşılıqlı təsirdə olmaq qabiliyyətinə malik kimyəvi aktiv qrupların olmasıdır. 

Bu qruplar polimer matrisaya ya kimyəvi modifikasiya yolu ilə daxil edilir, ya da polimer 

sorbentin sintezi prosesində əmələ gəlir. Xətti quruluşlu polimer matrisalar əsasında 

alınmış xelatəmələgətirici sorbentlər yüksək sorbsiya tutumuna malikdir.Bu sorbentlərin 

sintezi zamanı aktiv qrupların tam çevrilməsinə, həmçinin metal ionların sorbsiyasını 

yaxşılaşdıran liqandların əlverişli düzülüşü ilə şərtlənir. 

Molibdeni fərqləndirən cəhətlərdən biri onun məhlullarda müxtəlif ion şəklində 

olmasıdır. Bu xüsusiyyət elementin müxtəlif sintetik sorbentlərlə reaksiyaya girmə 

qabiliyyətinə eyni zamanda alınan məhsulların tərkibinə böyük təsir göstərir.[7] 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 1. Adsоrbsiya qurğusu 

1- qarışdırıcı ; 2- çökdürücü 
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p 

Yuxarıda göstərilən sxem üzrə sorbsiya prosesini aparmaq üçün sorbsiya filtri 

sorbentlə 3,2 m hündürlükdə yüklənir, suyun süzülmə sürəti 2,5-3 m / saat, dənəcik ölçüsü 

0,14-2 mmdir. Sorbsiyada istifadə olunan sintetik sorbentin yuyulma intensivliyi 7-14 l / m
2
-

dir. Yuma müddəti 8-10 dəqiqədir. Və filtr əməliyyatı zamanı təmizlənir. Sorbsiya tarazlığı 

24 saat davam edir. Regenerasiyadan əvvəl sorbsiya üçün istifadə olunan sorbentin 

istismar müddəti 4-5 gün arasındadır. Sorbsiyada istifadə olunan sintetik sorbentin bərpası 

ikinci mərhələdə süzülmədən sonra 15 mq / l-dən çox olduqda həyata keçirilir. Metal 

ionlarının sorbentlərlə kompleksəmələgəlmə reaksiyası tarazlığına təsir edən mühüm 

amillərdən biri maye fazada hidrogen ionlarının qatılığıdır. Bu onunla şərtlənir ki, 

elementlərin ayrılması, qatılaşdırılması və təyini üçün tətbiq olunan əksər üzvi reagentlər və 

xelatəmələgətirici polimer sorbentlər zəif turşu xassəli birləşmələrdir. Yəni, pH-dan asılı 

olaraq makromolekullarda ionlaşmış və ionlaşmamış funksional qrupların miqdar nisbəti 

dəyişir. Həmçinin, pH-ın qiymətindən asılı olaraq metal ionlarının məhlulda vəziyyəti 

müxtəlif olur. Beləliklə, hər bir konkret halda metal ionunun sorbent tərəfindən sorbsiyası 

maye fazanın pH-nın qiymətinin müəyyən intervalında maksimumdan keçir. 

Molibden ionlarının optimal sorbsiya pH-nın qiyməti (pHopt.) eksperimental üsulla 

sorbsiya dərəcəsi ilə hidrogen ionunun qatılığı (pH 0-10) arasında qurulmuş qrafiki asılılıqdan 

təyin edilmişdir. Tam ayrılma dərəcəsi 93-95% olur. 
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Şəkil 2. Elementin sorbsiya dərəcəsi (R) ilə 
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məhlulun pH-ı arasında asılılıq əyrisi 
 

Nəticə 

Molibden(VI) ionlarının qatılaşdırılması üçün tərkiblərində tiosemikarbazid; p-aminofenol; 

m-aminofenol; p-amino salisil turşusu; tiokarbamid, 4-amino tiourasil; 2,4-diamin-6-fenil-triazin 

1,3,5;p-fenilendiamin; p-amino benzoy; o-aminoarsenat turşusu fraqmentləri saxlayan müxtəlif 

matrisalarla modifikasiya edərək xelatəmələgətirici polimer sorbentlər sintez etmək və sorbsion 

üsuldan istifadə edərək ağır metalların təmizlənməsində istifadə etmək olar. Ağır metallardan Mo 

ionunun sorbsiyası aparılmış və tərkibində p-amino salisil (sorbsiya tutumu 549 mq/q), 4-amino 

tiourasil salisil (sorbsiya tutumu 496mq/q), və p-amino benzoy turşusu salisil (sorbsiya tutumu 

511 mq/q) fraqmentləri saxlayan sorbentlər daha effektivdirlər. 
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СОРБСИОННАЯ ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ 

В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Резюме 

Поэтому одним из наиболее удобных методов очистки воды является 

сорбционный метод. Сорбционные методы - очень эффективный способ отделения 

ценных веществ от промышленных стоков. Кроме того, преимуществом этих 

методов является то, что очищенная вода может быть передана в систему 

водоснабжения за счет высокого уровня очистки. 

SORPTİON CLEANİNG OF CONTAMİNATED WATER BASİNS UNDER 

HEAVY CONDİTİONS FROM HEAVY METALS 

Summary 

Therefore, one of the most convenient methods of water purification is the sorption 

method. Sorption methods are a very effective way of separating valuable substances from 

industrial effluents. In addition, the advantage of these methods is that the treat ed water 

can be transferred to the water supply system due to the high level of purification. 

 

 
İQTISADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ METOD, FORMA VƏ 

FUNKSİYALARININ TƏSNİFATI 

Babayev Məhərrəm Ramiz oğlu 

Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının doktorantı 

Açar sözlər: Tənzimlənmə, İqtisadiyyat, Bazar iqtisadiyyatı, Metod, Forma, Qiymət, 

Plan, Funksiya 

Key words: Requlation, economics,market economy,method, form, price, plan,function 

Xülasə: Bazar iqtisadiyyatı azad rəqabət üzərində qurulmağına baxmayaraq dövlət 

tənzimlənməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bu məqləmizdə İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 

metod, forma və funksiyaları müxtəlif ədbiyyatlardan araşdırılmış və nəticə olaraq sistemli 

şəkildə qeyd edilmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi beynəlxalq təcrübəyə əsasən 

müxtəlif forma və metodlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bir qayda olaraq, metod və formaların 

sayı, müxtəlifliyi ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə, coğrafi iqlim şəraitinə, təbii 

ehtiyyatlarına, adət və ənənəsinə uyğunlaşdırılaraq fərqli nisbətdə həyata keçirilir. 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə olunan metodların təsnifləşdirilməsi 

mürəkkəb prosesdir. 

Birinci təsnifləşdirməyə uyğun olaraq metodları: 

a) ümumi metodlar; 
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b) təsadüfi, qeyri-tipik, istisna təşkil edən metodlar; 

c) xüsusi metodlara ayırmaq olar. 

Ümumi metodlara təfəkkür, sistem metodları, ictimai təkrar istehsal nəzəriyyəsi aid 

edilə bilər. Bu metodlar metodoloji xüsusiyyətə malikdir; 
o ümumi metodlara təfəkkür, sistem metodları, ictimai təkrar istehsal nəzəriyyəsi aid 

edilə bilər. Bu metodlar metodoloji xüsusiyyətə malikdir; 

o sosial iqtisadi inkisafın dövlət tənzimlənməsində təsadüfi və qeyri-tipik istisna təşkil 
edən metodlardan da geniş istifadə olunur. Bunlar statistik və iqtisadi-riyazi metodlardan 
ibarətdir. İqtisadi təhlildə çoxlu sayda statistik metodlardan istifadə olunsa da, tənzimləməyə 
daha çox uyğun gələnlər aşağıdakılardır: ekstrapolyasiya metodu, iqtisadi qruplaşdırma 
metodu, indeks metodu, büdcə metodu, kredit metodları vasitəsilə məhdudlaşır; 

o iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə olunan xüsusi metodlara aiddir: 
balans metodu, məqsədli proqram metodu, normativ metod və s. iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsində istifadə olunan metodların digər təsnifləşdirilməsi onların sosial-iqtisadi 
proseslərə təsir səviyyəsi və dərəcəsi ilə əlaqədar aparılır. Bu zaman iqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsinin metodları, ilkin informasiyanın alınması, təhlili, habelə dövlət 
tənzimlənməsinin birbaşa və dolayı metodlarına bölünür. 

I qrup metodların tətbiqi zamanı dövlət iqtisadiyyatda baş verən prosesləri təhlil etmək 

üçün, ilk növbədə, müasir vəziyyəti ifadə edən informasiyanı toplayır. Daha sonra bu 

informasiya əsasınıda keçmişlə müasir dövrü müqayisə edərək təhlil aparır və gələcəyi 

proqnozlaşdırır. 

Bu metodlara daxildir: 
1. Qruplaşdırma metodu: Dövlət hər hansı bir problemi həll etmək üçün onu ilk 

növbədə qruplara ayırır. 

2. Normativ metod: dövlət normalar təyin etməklə normativlər işləyib hazırlayır və 

bununla da tənzimləmədə onu əsası kimi götürür. Məsələn: minimal əmək haqqı özü bir 

norma olub digər əmək haqqının səviyyələri ona əsasən təyin edilir. 

3. indeks metodu: indi ilə keçmişin müqayisəsidir. Məsələn: qiymət indeksinin təyini. 

4. Sturukturlaşma metodu: bu zaman dövlət bir məqsədi bir neçə kiçik məqsədlərə 

bölür ki, buna da çox vaxt “məqsədlər ağacı” deyilir. Yəni problemin həlli konkret 

məqsəddən daha sistemli məqsədlərə çatmağa doğru həyata keçirilir. 

5. Sosial metodlar: bunlara sosial problemləri təyin etmək üçün istifadə olunan sorğu, 
anketləşdirmə, intervyu və s.-ni misal göstərmək olar. 

6. Ekspert metodu: bu zaman dövlət həlli riyazi yolla mümkün olmayan problemlərin 

həllində mütəxəssis rəyindən istifadə edir. 

2- ci növ təsnifləşdirməyə görə İqtisadiyyatın tənzimlənməsi metodları olan Birbaşa və 

dolayı tənzimləmə metodları aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər: 

o Birbaşa (inzibati) tənzimləmə metodları - bunlar inzibati amirlik qaydasında 
tənzimləmə metodudur. 

o Dolayı metodlar – bunlar (iqtisadi) iqtisadi tənzimləmə metodları olmaqla vəhdət 
halında tətbiqi edilir. 
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Sxemdəndə göründüyü kimi tənzimlənmənin inzibati metodları özündə 4 bloku 

birləşdirir. Bunlara qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi, əməyin və istehsalın təşkili, 

lisenziyalaşdırma, dövlət proqramlarının hazırlanması şamil edilir. Qanunvericilik aktlarının 

qəbul edilməsi blokunda iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, dövlət sektorunda fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin idarə edilməsi, əməyin və istehsalın təşkili blokunda istehsalın 

stimullaşdırılması, subsidiyalaşdırması, subvensiyalaşdırması, lisenziyalaşdırma blokunda 

kvotalaşdırma, sanksiyaların tətbiqi, dövlət proqramlarının hazırlanması blokunda dövlət 

sifarişi, dövlət investitsiyaları, dövlət kreditləri başlıca tənzimlənmə vasitələri kimi qəbul 

edilir.[1-s 90] 

İnzibati metodların tətbiqi aşağıdakı hallarda qaçılmaz və alternativsiz sayılır: 

 bazar proseslərinin iqtisadi tənzimləyiciləri səmərə vermədikdə; 

 normativ və standartların tərtibi və onlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı; 

 dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qorunmasını təmin etmək məqsədilə. 

.[2-s12] 

Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin inzibati metodları 

Qanunvericilik 
aktlarının qəbul 

edilməsi 

Əməyin və 
istehsalın 

təşkili  

 

Kvotlaşdırma 

Dövlət 
proqramlarının 

hazırlanması 

Subvensiyalaşdırma 

Dövlət kredtiləri 

 

Dövlət sektorunda 
fəaliyyt göstərən 

müəssisələrin idarə 
edilməsi 

Subsiyalaşdırma 
Dövlət investitsiyaları 

Sanksiyaların 
tətbiqi 

Dövlət sifarişi İstehsalın 
stimullaşdırılması 

 

İqtisadiyyatın hüquqi 
tənzimlənməsi 

 

lisenziyalaşdırma 
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Sxemdəndə göründüyü kimi tənzimlənmənin iqtisadi metodlarına Planlaşdırma, büdcə- 

vergi, pul-kredit, valyuta, sosial-siyasət, və xarici iqtisadi faəliyyət blokları şamil edilir. [1-s 

91] 

Bazar iqtisadiyyatının müxtəlif modelləri və ona uyğun olan dövlət tənzimlənməsi 

konsepsiyaları, mahiyyətjə deyil, həm də tənzimləmənin formaları ilə, metodları ilə 

fərqlənirlər. İqtisadi ədəbiyyatlarda onlar haqqında kifayət qədər mülahizələr olmasına 

baxmayaraq, onların dəqiq təsnifatı yoxdur. Belə ki, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

formalarında da dəqiqlik aydın deyildir, çox vaxt onu tənzimləmə metodları ilə eyniləşdirirlər. 

Bizim fikrimizcə, tənzimləmə formaları, hökumət sənədlərinin məzmunu və strukturu ölkənin 

real inkişafı və sosial-iqtisadi sistemin xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
1. Bazar qismən mərkəzləşmiş qaydada işlənib hazırlanmış, iqtisadi siyasətin 

vasitələrindəndir; 

2. Bazar istehsalçıya iqtisadi təsir göstərir; 

3. Dövlət idarəetmə orqanlarına mövcud istehsal proporsiyalarının dəyişilməsinin bu və 

ya digər istehsal proporsiyalarının dəyişilməsinin bu və ya digər istehsalın inkişafının 

zəruriliyini aydınlaşdırır; 

4. Tələbatın natural-əşya göstəricilərinin konkretliyini müəyyən edir. 

Bazar iqtisadiyyatının özünəməxsus sahələri isə aşağıdakılardır: 

Xarici iqtisadi 
fəaliyyət 

 

Sosial siyasət 
 

VAlyuta 
 

Pul-kredit 

 

Büdcə-vergi 

 

Planlaşdırma 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin dolayı metodları(iqtisadi) 

 

Faiz stavkalrını 
tənzimlənməsi 

 

Antinfliasiyanın 
tənzimlənməsi 

Məcburi 
öhdəliklərin 

tənzimlənməsi 

Vergi 
siteminin 

tənzimlənmə 
si 

 

Transfer 
ödənişlər 

 

Büdcə 
müəssisələrinin 

yaradılması 

Kommersiya 
bankalrının 

maliyyələşdirilm 
əsi 

 
 

Valyuta 
tənzimlənməsi 

 
Gəlirlərin 

tənzimlənməsi 

 

Milli valyuta 
devalvasiya və 
revalvasiyası 

 

Strateji 
Valyuta 

siyasətinin 
formlaşdırılm 

ası 

 

Gömrük 
fəaliyyəti 

Əhalinin 
məşğulluğunun 
təmin edilməsi 

Açıq valyuta 
bazrındakı 

əməliyyatlar 

 

Məqsədli 

 

Xarici iqtisadi 
fəaliyyətin 

tənzimlənməsi 

Əhalinin sosial 
müdafiəsi 

Milli valyutanın 
stabilləşdirilməsi 

Pul –kredit 
siaysəti 

Büdcənin 
formalaşdırıl 

ması və 
istifadəsi 

 

İndiqativ 
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1. İqtisadi subyektlərin (sahibkarlığın, firma və müəssisələrin) maksimal sərbəstliyi. 

2. İqtisadi subyektlərin Mülkiyyətin bütün növlərinin hüquq bərabərliyinə əsaslanaraq, 
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıması; 

3. Təsərrüfat fəallığının stimullaşmasının, istehlakçıların tələblərinə uyğun olaraq 

məhsulun rəngarəngliyinin artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin, xərclərin 

azaldılması və qiymətlərin sabitləşməsinin mühüm amili kimi istehsalçılar arasında azad 

rəqabətin mövcudluğu; 

4. Qiymətlərin əksəriyyətinin tələb və təklifin tarazlığından yaranması; 
5. Bazar münasibətlərinin, dövlət tənzimlənməsi və digər tənzimləmə formaları ilə 

müqayisə də daha çox səmərəliliyə malik ola biləcək sferalarda fəaliyyət göstərməsi. Bununla 

digər iqtisadiyyatda mühüm qeyri-bazar bölməsi qalır ki, buna da müstəsna olaraq 

kommersiya meyarlarına cəlb etdirilə bilməyən fəaliyyət növləri daxildir. (müdafiə, 

səhiyyənin, təhsilin, elm və mədəniyyətin müəyyən hissəsi). 

6. İqtisadiyyatın açıq olması, onun ardıcıl olaraq dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə 

inteqrasiyası. İxtiyari iqtisadi subyekt xarici-iqtisadi əməliyyatlar həyata keçirmə hüququna 

malikdir. Deməli, xarici, hüquqi və fiziki şəxslər bazarda mövcud qanunauyğunluq və ümumi 

beynəlxalq normalara uyğun olaraq bütün istehsalçılarla bərabər şəraitdə fəaliyyət göstərir; 

7. Vətəndaşların yüksək dərəcədə sosial müdafiəsinin təmin olunması. Bu bir tərəfdən 

bütün vətəndaşlara öz əməyi müqabilində layiqli həyat təmin etmək üçün geniş imkanlar 

verilməsi kimi, digər tərəfdən isə cəmiyyətin əmək qabiliyyəti olmayan və sosial cəhətdən 

zəif üzvlərinə dövlət tərəfindən qayğı (təqaüdçülər, tələbələr və s.) göstərilməsinin zəruriliyi 

kimi başa düşülür; 

8. Bütün dövlət hakimiyyət orqanlarının təsərrüfat fəaliyyətində bir başa iştirak etməsi 

minimuma endirilir. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatının yüksək iqtisadi səmərəliliyini təmin 

etməklə birgə, iqtisadiyyatın yüksək qeyri-sabitliyi, həddən artıq mülkiyyət və sosial 

differensasiyası, ayrı-ayrı regionların inkişafının nizamsızlığı kimi neqativ nəticələrin aradan 

qaldırılması məqsədi ilə bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinə və ictimai 

tənzimlənməyə ehtiyac vardır. Dövlət ilk növbədə ictimai mənafelərə uyğun istiqamətlərdə 

təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin formalaşmasına kömək etməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tənzimlənmənin aşağıdakı formalarından istifadə olunur. 

1. Dövlət sifarişləri. 

2. İndeqativ planlaşdırma. 

3. Strateji planlaşdırma. 

4. Proqramlaşdırma. 

5. Proqnozlaşdırma. .[3-s139] 

Dövlət sifarişi bazar münasibətlərinə keçidin başlanğıjında qlobal direktiv 

planlaşdırmadan məhdud planlaşdırmaya keçilməsi deməkdir. Tənzimləmənin dövlət sifarişi 

formasından keçən əsrin 20-ci illərində xariçi ölkələrdə və keçmiş SSRİ-də geniş istifadə 

olunmuşdur. Lakin dövlət sifarişinin nöqsan çəhəti vardır. Belə ki, onun yerinə yetirilməsi heç 

də həmişə satışla və maliyyə resursları ilə təmin olunmur və buna görə də istehsalçı müəssisə 

üçün faydalı deyildir. Qərb ölkələrində firmalar dövlət sifarişi uğrunda öz aralarında rəqabət 

aparır, sovet müəssisələri isə bütün ciddi-cəhdlə bu prosesdən kənarda qalmağa səy 

göstərirdilər. Dövlət sifarişləri ABŞ-da daha geniş yayılmışdır. Təsərrüfatçılığın bu forması 

sənayenin yeni-yeni sahələrinin (elektron, aerokosmik, atom və. i.a.) meydana gəlməsi ilə 

əlaqədardır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində toplanmış təcrübə dövlət sifarişinin formalaşması 

və reallaşdırılmasının aşağıdakı prinsiplərini müəyyən etməyə imkan verir: 

1) Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sifarişçisi müəyyən maliyyə və digər zəruri 

resurslara, büdcə vəsaitinə malik olan, hüquqlarının bir hissəsini özünün səlahiyyətli icra 

orqanlarına verən, konkret smetaları, tədbirlər proqramlarını işləyib hazırlayan, dövlətdir; 
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2) Sifarişlərin tərkibi ümumdövlət tələbatlarının quruluşu, ölkənin içtimai-siyasi, elmi və 

iqtisadi həyatının müxtəlif sahələrində dövlətin yerinə yetirdiyi funksiyalarla əlaqədardır. 

Çünki bu vəzifələr obyektiv səbəblər üzündən bazarın öz-özünü tənzimləmə mexanizminin 

köməyilə həyata keçirilə bilmir. 

3) Sifarişlərin həcmi ölkənin büdcə fondundakı vəsaitin kəmiyyəti ilə məhdudlaşır; 

4)Sifarişlər müqavilə əsasında yerləşdirilir və yerinə yetirilir. 

Dövlət sifarişi dövlət büdcəsinin xərc hissəsinin icra edilməsi və deməli, bazar 

iqtisadiyyatının tənzimlənməsi formasıdır. Sifarişlər yerləşdirilənə qədər podratçı 

müəssisələrin seçilməsi üçün müsabiqə aparılır. Bu, büdcə resurslarından istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəlməsinə təsir edir. Müsabiqənin qalibi podratçı müəssisə ilə müqavilə 

bağlayır. Müqavilədə məhsulların göndərilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi 

sahəsində tərəflərin hüquq və vəzifələri müəyyən edilir. Müqavilədə sifarişçi təşkilatla 

podratçı təşkilat arasındakı iqtisadi, hüquqi, təşkilati-texniki, inzibati-idarəetmə və sosial 

sahələrdə qarşılıqlı münasibətlər nəzərdə tutulur. Müqavilədə müəyyən göstəricilər olmalıdır. 

Göstəricilərin sayı və tərkibi, onun dəyəri, hazırlanması müddəti, təyinatı (mülki və ya hərbi 

məqsədlər, ETTKİ, tikinti və i. a. üçün nəzərdə tutulması), istifadə olunmuş müsabiqə 

sisteminin xarakteri, maliyyələşdirmə formaları sifarişin spesifikasından asılıdır. 

Bazar iqtisadiyyatınıda rəqabət əsas rol oynayır. Lakin, sağlam rəqabət olsada 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin böyük əhəmiyyəti var. Beləki, iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi də müxtəlif metod və formalar vasitəsiylə həyata keçirilir. Məqalədə qeyd 

etdiyimiz forma və metodlarda dünya praktikasına geniş istifadə edilənlərdəndir. 
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Summary 

Although the market economy is based on free competition, government regulation is 

very important., The methods, forms and functions of state regulation of the economy have 

been studied from various literature in this article and, as a result, have been systematically 

noted. 

 

 

AQRAR SAHƏDƏ İSTEHSAL STRUKTURUNUN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 

ÜZÜM İSTEHSALININ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

Dos. Həmidov A. V 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: istehsal strukturu, innovasiya, investisiya, aqrar sahənin modernləşdirilməsi, aqrar 

siyasət, istehsal strukturunun modernləşdirilməsi, rəqabətqabiliyyəti, servis, industriya, iqtisadi 

səmərəlilik. 

Key words: production structure, innovation, investment, modernization of the agrarian policy, 

modernization of the production structure, competitive victory, service, industry, economic efficien. 

Bazar iqtisadiyyatına doğru istiqamət götürən, habelə geosiyasi vəziyyətin əsaslı surətdə 

dəyişdiyi Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk gündən iqtisadiyyatın yeni 

strukturunun formalaşdırılması sahəsində üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə başlamış və 

hazırda bu proses müvəffəqiyyətlə davam edir. [1, 456] 
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Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023- cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramında regionların inkişafı ilə əlaqədar tənzimləmə sisteminin, o cümlədən qanunvericilik 

bazasının, institusional və iqtisadi mexanizmlərin daha da təkmilləşdirilməsi, investisiya və innovasiya 

fəallığının artırılması, mütərəqqi texniki avadanlıqlar və texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi 

potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövriyyəsinə tam cəlb olunması, buna uyğun olaraq, 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modernləşdirilməsi, 

təbii ehtiyatlardan daha da səmərəli istifadə olunması və bu kimi digər istiqamətlərdə kompleks işlərin 

görülməsi nəzərdə tutulur.[2,5] 

Müasir dövr bütövlükdə istehsal strukturunun o, cümlədən onun aqrar sahədə 

modernləşdirilməsinin daha aktual və vacib olduğunu bir daha təsdiqləyir. Odur ki, bu vacib məsələyə 

xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. 

İstehsalın yeni sahələrinin qurulması, mövcud olanın modernləşdirilməsi, yeni texnologiyaların 

tətbiq edilməsi üçün təbii olaraq iqtisadiyyatda müəyyən vəsait qoyuluşuna ehtiyac duyulur. 

İnnovasiyalı – investisiya prosesinin inkişafının aktivləşdirilməsi iqtisadiyyatın istehsal strukturunun 

diversifikasiyasına, modernləşdirilməsinə səbəb olur və sərmayə edilən kapitalın qaytarılma müddətini 

azaldır. 

İqtisadi modernizasiya ilk növbədə qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanaraq hər bir ölkədə 

iqtisadi və texnoloji geriliyin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirləri özündə əks etdirir. İqtisadi 

modernləşdirmə əmək bölgüsünün dərinləşməsi, istehsalın maddi – texniki bazasının müasir şəkildə 

qurulması, elmi-texniki tərəqqi nailiyyətlərinin məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi və istehsalın 

strukturunun təkmilləşdirilməsilə təkrar istehsal prosesinin intensivləşdirilməsini və bunların 

sayəsində onun səmərəliliyinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. 

Deyə bilərik ki, aqrar sahənin modernləşdirilməsi ölkədə həyata keçirilən aqrar siyasətin 

prioritet istiqamətlərindən biridir. Ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən onun istehsal strukturunun 

modernləşdirilməsi daim ölkənin aparıcı alimləri, təsərrüfat sahibləri və dövlətin müvafiq 

strukturlarının nəzər diqqətindədir.Aqrar sahənin inkişafı birbaşa olaraq bu sahənin 

modernləşdirilməsi ilə bağlıdır. 

Modernləşdirmə innovasiyalı iqtisadiyyata keçidi və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilmə sini 

nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahənin tam olaraq modernləşdirilməsi küllü miqdarda 

investisiyalar tələb edir, bu da öz növbəsində prioritet sahələrin müəyyən edilməsini tələb edir. 

Aqrar sahənin modernləşdirilməsinin həyata keçirilməsini bir mərhələdə başa vurmaq olmaz. 

İstehsalın modernləşdirilməsi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Təbiidir ki, aqrar sahənin 

modernləşdirilməsinin birinci mərhələsi daha çox investisiya tələb edir. Aqrar sahənin 

modernləşdirilməsi idxaldan asılılığı azaldır və idxalın əvəzlənməsi prosesini sürətləndirir. 

Aqrar sahənin modernləşdirilməsi bu sahədə dövlət strategiyasının işlənib həyata keçirilməsini 

tələb edir. Aqrar sahənin modernləşdirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən də bir çox işlər 

görülmüşdür, bura artıq indiyədək qəbul edilmiş regional inkişaf proqramlarını aid etmək olar. 

Ölkə iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi məsələsi ölkə prezidenti tərəfindən ölkənin hərtərəfli 

inkişafı və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına daxil olmaq üçün prioritet məsələ kimi irəli 

sürülmüşdür. 

Modernləşdirmə məhsulun istehsal zəncirinin bütün pillələrində səmərəliliyi artırmaq üçün 

iqtisadi, təşkilati və institutsional istiqamətləri əhatə etməlidir. İlk növbədə kənd təsərrüfatı 

məhsulunun istehsalına xidmət göstərən sahələr (gübrə, toxum, texnika, pestisid və s.) inkişaf 

etdirilməli və modernləşdirilməlidir. Eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyini artırmaq üçün 

torpağın şumlanması, səpin, yığım və s. mərhələlərdə əsas məhsulun istehsalına dəstək verəcək 

servislər təşkil olunmalıdır. Məhsul hazır olduqdan sonra qablaşdırma, konservləşdirmə, qurudulma və 

s. texnoloji prosesləri həyata keçirən industriya qurulmalıdır. Aqrar sahə məhsulun saxlanması, 

daşınması və logistikası, habelə marketinq və satış klaster yanaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Artıq ölkəmizin iqtisadiyyatı elmi-texniki tərəqqiyə və innovasiyalara əsaslanan intensiv inkişaf 

yoluna keçmişdir və bunlar da ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında üstünlüklər əldə etməyə imkan 

vermişdir. 

Aparılan islahatların nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərə baxmayaraq ölkəmizin kənd 
təsərrüfatında hələlik davamlı inkişafa, istehsalın lazımi səviyyədə iqtisadi səmərəliliyinə nail 
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olunmamışdır. Bu problemi həll etmək üçün innovasiyaların istehsalata geniş tətbiqi hesabına 

istehsalda mövcud strukturun modernləşdirilməsi məsələsi ön plana çəkilir. 

Aqrar sahənin modernləşdirilməsi yaxın gələcəkdə neft ixracından iqtisadiyyatın asılılığını 

azaltmağa, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətini artırmağa, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyə, 

regionların inkişafına nail olmağa imkan yaradır. 

Aqrar sahənin qarşısında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması ilə yanaşı, istehsalın 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri də durur. Bu isə kənd təsərrüfatında istehsal 

resurslarından, torpaqdan, maddi-texniki vasitələrdən daha səmərəli istifadə edilməsini, innovasiyanın 

nailiyyətlərinin istehsalda tətbiq olunmasını, istehsal proseslərinin intensivləşdirilməsini və s. tələb 

edir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinə qiymət verilərkən onun xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmalıdır. Çünki onlar istehsalın son nəticəsinə həlledici təsir göstərirlər. Yalnız sistemli yanaşma 

kompleks təhlilin aparılmasına və kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin əsas istiqamətlərinin əsaslandırılması üçün daha düzgün nəticələrin irəli sürülməsinə 

imkan verir. [3, 213] 
Qeyd olunanları nəzərə alaraq son illərdə respublikamızda üzüm istehsalının iqtisadi 

səmərəliliyi mənzərəsini aşağıdakı cədvəldən görə bilərik. 
 

Cədvəl 1 

Üzüm istehsalının iqtisadi səmərəliliyi. 

 

Göstəricilər 
Ölçü 

vahidi 

İllər üzrə 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sahə min. ha 16,1 16,0 16,1 16,1 16,1 

hektardan 
məhsuldarlıq 

sent 13,5 13,9 14,1 14,4 14,5 

Ümumi yığım ton 157,1  

136,5 
152,8 167,6  

201,8 

1sent.üzüm istehsalına 

əmək məsarifi 

adam/sa 

at 

43,5  

33,4 
28,1 31,5  

34,2 

1sent.üzümün satış 
qiyməti 

man 39,42  

37,60 
44,11 36,05  

44,80 

1sent. üzümün 

faktikimaya dəyəri 

man 33,05  

35,94 
37,60 31,62  

41,07 

Mənfəət(+),zərər(-) man 6,37  

1,66 
 

6,51 
4,43  

3,73 

Rentabellik səviyyəsi % 19,3 4,6  

17,3 
14,0 9,1 

 

Cədvəldən göründüyü kimi son illərdə üzüm bağları sahəsi eyni səviyyədə (16,1min.ha) 

qalmaqla bar verən üzüm bağları sahəsinin 1,0 hektar, məhsuldarlığın isə əvvəlki ilə nisbətən 18,2 

sentner artması hesabına üzüm istehsalı 157,1 min tondan 201,8 min tona qədər 

yüksəlmişdir.Tədqiqatdan belə məlum olur ki, 2015-ci ilə nisbətən üzümün hər sentnerinin satış 

qiyməti 2019-cu ildə 5,38 manat, maya dəyəri isə azalmaq əvəzinə 8,02 manat artmışdır ki. bunun 

sayəsində də hər sentner üzüm satışından əldə olunan xalis gəlir 2019-cu ildə 3,73 manata qədər 

azalmışdır.Üzüm istehsalının rentabellik səviyyəsi isə müvafiq olaraq 19,3 %-dən 9,1%-ə qədər aşağı 

düşmüşdür. 

Aparılan təhlil göstərir ki, tədqiqat illəri ərzində bütövlükdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 

isə əvvəlki ilə nisbətən sonuncu ildə 2201 manat artaraq 7836,7 mln. manata, əsas istehsal fondlarının 

dəyəri isə 8317,4 mln. manata qədər yüksəlmişdir. Bu qeyd olunanların nəticəsində də fondverimi 

göstəricisi əvvəlki ildəki 0,89 manatdan 0,94 manata qədər yüksəlmişdir. Buradan aydın olur ki, əgər 

hər bir manatlılq əsas istehsal fondlarına görə 2015-ci ildə 0,89 manatlıq ümumi məhsul istehsal 

edilmişdirsə, bu göstərici artaraq 2019-cu ildə 0,94 manata bərabər olmuşdur. Bu da bir daha ölkədə 
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aparılan məqsədyönlü aqrar islahatların, eləcə də istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin bariz 

nümunəsidir. 

Odur ki, gələcəkdə istehsal strukturunun modernləşdirilməsi və istehsalın iqtisadi 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi baxımından aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədyönlüdür. 

1.2025-ci ilədək ölkənin aqrar-sənaye müəssisələri kənd təsərrüfatı sektorunun əsaslı şəkildə 

dəyişməsində aparıcı qüvvəyə çevrilsin. 

2. Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində aşağıdakı 

nəticələrin əldə olunmasına nail olunsun: 

- regionların, o cümlədən kənd yerlərinin inkişaf potensialı daha da gücləndirilsin və bu 
potensialdan istifadənin səmərəliliyi yüksəldilsin; 

- regionlarda iqtisadiyyat daha da şaxələndirilməklə yeni, müasir emal müəssisələri açılsın, 

qeyri-neft sənayesi daha da inkişaf etdirilsin; 

- yerli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi daha da artırılsın; 
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və emal həcmində yüksək artım dinamikası əldə 

olunsun; 

- istehsal olunan məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətliliyi daha da artırılsın. 
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Summary 

Modernization of the production structure in the agricultural sector and the commentary of the 

modern condition of economic efficiency of grape production are shown the ways to increase it in the 

future. 
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Summary: Efficiency of the enterprise international economic activity is quite 

multilateral economic category that was thoroughly investigated by scientists over a 

considerable period of time. At the current stage of the development, company's success at the 

international market depends on its ability to adapt rapid development of technologies, 

innovations, and conditions for conducting international business. In this scientific paper 

have been investigated the basic economic principles of efficiency of the enterprise 

international economic activity. 
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INTRODUCTION 

At the current stage of the development, company's success at the international market 

depends on its ability to adapt rapid development of technologies, innovations, and conditions 

for conducting international business. In general, native and foreign scientists concluded the 

course of recent year’s research on the success and effectiveness of an enterprise determined 

by how quickly and with help of what resources the enterprise achieves its strategic 

orientations [2-4]. In fig. 1 presents the concept of formalized management of the 

international economic activity efficiency for enterprises with branching strategic and tactical 

component of this process. At the same time, the presented elements of this concept do not 

have an essential argument, they are a logical continuation of each other, and promote 

effective management of the efficiency of international economic activity of the enterprise at 

different stages of making managerial decisions. 

MATERIALS AND METHODS 

Therefore, the next approach to be included into the concept of formalized management 

of the international economic activity efficiency is Total Performance Scorecard, based on the 

business processes of the enterprise coordination basis, acceptance and distribution of the 

mission, vision, objectives between the employees and management of the enterprise at the 

international economic sphere. 

Strategic level of its implementation is aimed to optimize enterprise’s business 

processes, taking into account strategic vision, trends influence and external factors 

development regularities at the international economic sphere. For the current period of time, 

the implementation of this formalized management direction is appropriate to organize five 

main vectors of activity, depending on the intensity of changes that occurred at the enterprise. 

One of such areas is efficiency management (Performance Management) – it is 

management of the international economic activity transforming strategy into plans and 

corresponding specific results of international economic activity. 

INNOVATIVE BASIS OF RESEARCH 

Therefore, when choosing target values and actions for improvement in the examined 

enterprises international economic activity, it was taken into account the impact of all 

examined basic indicators. According to the results of the ranking of the basic indicators on 

the criterion of the average impact on the enterprise IEA efficiency it was found that the 

following 10 indicators are the main basic indicators that are subject to continuous monitoring 

and of strategic importance for the examined enterprises, as their overall impact on the IEA 

efficiency is 60% - are: volume of export goods, sell price for export goods, number of 

employees who completed extension courses, probation, participated at seminars, training by 

occupation during a year, commercial value of the enterprise, number of new and improved 

working methods implementation, implementation of technologies, total number of partners 

at international markets, actual hours worked by employees at IEA sphere, labor time 

expenditure because of conflicts, sum of sales volume at new international markets, 

employees’ work productiveness growth rate at the IEA sphere. 

Other basic indicators discussed in this study are of secondary importance, may have a 

certain interval of monitoring and are taken into account when making managerial decisions 

at the tactical level. 

CONCLUSION 

The use of the principle of a integrated indicators limited number of the examined 

enterprises IEA efficiency on the one hand is a positive factor in the proposed concept, 

because it allows you to focus on important processes, but on the other hand, it can be a 

serious drawback, because when tracking a limited number of indicators one can miss 

significant deviations of the components that neutralize the each other influence. 
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Therefore, in the practical testing of the concept of formalization of the IEA efficiency 

management, the author of this research carried out a verification of the proposed indicators 

values sensitivity to change the structural components and the environment, which made it 

possible to further distribute the basic indicators of the examined enterprises IEA to the main 

ones of strategic importance to the enterprise and should have continuous informational 

support and auxiliaries that may be subject to an interval research because they do not have a 

significant impact on the enterprise IEA efficiency, but their monitoring allows for in-depth 

study of the emerging problem. 

Thus, in this study it is proposed the concept of formalized enterprise international 

activity efficiency management, which combines the strategic and tactical component of the 

management process at different stages of the enterprise development at the international 

market in ecological cycle. 

The definition of the efficiency indicators as a structural component of this concept on 

the basis of the logical-semantic maps formation and the causal relationships establishment 

allows conducting a ranking of the basic indicators during the formalization stage. Using of 

the criterion of the average base indicator impact on the enterprise IEA efficiency allows 

conducting a ranking of the basic indicators and to determine the main and auxiliary IEA 

indicators, which promotes efficient organization of internal business-processes, optimal 

allocation of enterprise information systems available resources and contributes to increasing 

the IEA efficiency. 
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İQTİSADİ FƏALİYYƏTİN SƏMƏRƏLİLİYİN İNNOVATİV 

ÜSULLAR VASİTƏSİLƏ TƏDQİQİ 

Xülasə 

Müəssisənin beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyi kifayət qədər çoxtərəfli 

iqtisadi kateqoriyadır və elm adamları tərəfindən xeyli müddət ərzində hərtərəfli 

araşdırılmışdır. İnkişafın hazırkı mərhələsində şirkətin beynəlxalq bazardakı uğuru, 

texnologiyaların, innovasiyaların və beynəlxalq biznesin aparılması şərtlərinin sürətli 
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inkişafına uyğunlaşma qabiliyyətindən asılıdır. Elmi əsərdə beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin əsas prinsipləri araşdırılmışdır. 

 

 

QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏKİ RESURSLARIN TURİZMİN 

İNKİŞAFINDA ROLU 

Tağıyev Azər Nazim 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: Qarabağ, turizm, şəhərlər, abidələr, mədəniyyət, adətlər, resurslar 

Keywords: Garabag, tourism, cities, monuments, culture, traditions, resources 

Qarabağ turizm bölgəsi deyiləndə inzibati vahid kimi Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər- 

Laçın iqtisadi rayonları nəzərə alınır. Yuxarı Qarabağ üçün perspektivli sahələrdən biri də 

turizmdir. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu Kiçik Qafqazın şərq və cənub-şərq hissəsində – 

dağlıq, dağ ətəyi və düzən ərazilərdə yerləşir. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun tərkibinə 

Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri 

daxildir. ( 1) 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu Bakı-Şuşa turizm marşrutu üzərindədir. Şuşa 

08.08.1930-cu ildə inzibati rayon statusu almışdır. Mərkəzi Şuşa şəhəridir. Ərazisi 0. 29 min 

km2, əhalisinin sayı 34,7 min (01.01.2020) nəfərdir. 1992-ci il may ayının 8-də erməni 

birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir və 8 noyabr 2020 –ci il tarixində tarixində düşmən 

işğalından azad edilmişdir . İşğaldan qabaq ərazidə 1 şəhər, 1 qəsəbə (Turşsu), 37 kənd olub. 

Kəndləri bunlardır - Daşaltı, Göytala, Xanalı, Həsənabad, İmamqullar, Xəlfəli, Armudlu, 

Dükanlar, Qarabulaq, Laçınlar, Mirzələr, Şuşulu, Zamanpəyəsi, Böyük Qaladərəsi, Kiçik 

Qaladərəsi, Qaybalı, Xudaverdilər, Nağılar, Yuxarı Quşçular, Aşağı Quşçular, Malıbəyli, 

Sarıbaba, Onverst, Səfixanlar, Allahqullar, Həsənqullar, Xanlıqpəyə, Şırlan, Ağbulaq, 

Cəmillər, Çaykənd, İmanlar, Məmişlər, Paşalar, Turabxan, Zarıslı, Nəbilər. 

Şuşada Dövlət Dram Tеatrı, Şuşa televiziyası, Dövlət Qarabağ tariхi və Şuşa şəhərinin 

tariхi muzеyləri, Üzеyir Hacıbəyоvun, Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın хatirə muzеyləri, 

Azərbaycan Хalçası Dövlət Muzеyinin filialı, Dövlət Rəsm Qalеrеyası, dörd texnikum, iki 

inistitut filialı, texniki peşə məktəbi, 25 orta məкtəb, оrta və оrta iхtisas musiqi məкtəbləri, 7 

uşaq bağçası, 8 mədəniyyət evi, 17 klub, 31 кitabхana, 40 tibb müəssisəsi, 2 sanatoriya, Uşaq 

sanatoriyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi, 70 yerlik turist bazası, mehmanxana, 5 mədəniyyət və 

istirahət parkı, 4 kinoteatr, ictimai iaşə obyektləri fəaliyyət göstərirdi. [5] .Bakıdan 373 km 

məsafədə yerləşən Şuşa şəhərinin bu cür adlanması bu yerlərin təmiz və saf havası ilə 

bağlıdır. "Şuşa" sözü "şüşə" sözü ilə assosiasiya edilir (adətən azərbaycanlılar təmiz 

havanı şəffaf şüşə ilə müqayisə edirlər). Ölkəmizin ən gözəl şəhərlərindən biri olan Şuşa İsa 

Bulaği, Turş Su, Səkinə Bulaği, Soyuq Bulaq, Yüz Bulaq, Qirx Bulaq, Çariq Bulaq və başqa 

unikal bulaqları ilə də məşhurdur.Şuşa şəhərinin yaranması və sonrakı dövrdə tərəqqisi 

Qarabağ xanlığının gücünün-qüdrətinin artması ilə əlaqədardır. Şuşanı iki tərəfdən əhatə edən, 

vaxtilə çox əzəmətli olmuş qala divarları hələ də salamat qalmışdır. Bu şəhərin əsasını qoyan 

isə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan olmuşdur. Pənahəli xan burada qala tikdirmiş və onu 

Pənahabad adlandırmışdır (1756-1757-ci illər). Sonradan yaxınlıqdakı Şuşa adlı kiçik kəndin 

adı bu şəhərə verilmişdir. Pənahəli xan bu bölgədə Bayat və Şahbulaq qalalarını da tikdirmiş, 

Əsgəran qalasını möhkəmlətmişdir.XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm 

şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Onun dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilmiş, çoxsaylı 

sənətkar məhəllələri yaranmışdır. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət əlaqələri 

saxlayır burada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi.Uca dağlar qoynunda yerləşən 

bu gözəl şəhər buraya gələn səyyahları özünə məftun edirdi. Rus rəssamı V.Vereşşagin Şuşa 

barədə belə yazmışdır: "Onun evləri düzgün formalı qəşəng və hündürdür, çoxsaylı qəşəng 
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Turizm ixtisaslaşması   –   sağlamlıq-müalicə,   dərketmə,   rekreasiya   istiqamətində 

olmuşdur. Burada təbii və antropoloji abidələr çox, fauna və flora zəngindir. Murovdağ və 

Qarabağ silsilələri geniş yer tutur. Murovdağ silsiləsinin yüksək zirvələri bəzən il boyu qarlı 

olur. Bu, qış turizmi üçün əlverişlidir. 

Bölgənin meşələri, dağlan, mineral bulaqları, balneoloji iqlim şəraiti və s. kurort- 

sağlamlıq təsərrüfatının inkişafına imkanlar açır. İqtisadi rayonda balneoloji dağ-iqlim kurortu 

(Şuşa), istirahət zonası (Gülablı) vardır. Uzun illər ərzində Şuşada fəaliyyət göstərmiş dağ- 

iqlim kurortunda komfort iqlim, mineral sular insanların müalicə və istirahətinin səmərəli 

keçməsinə imkan yaradırdı.[2] 

Yuxarı Qarabağ bölgəsi tarixi-mədəni abidələrlə zəngindir. Bölgədə dünya əhəmiyyətli 

memarlıq və arxeoloji abidələr vardır. Ağdam rayonunun Xaçın Türbəli kəndində türbə (XIX 

əsr), Cəbrayıl rayonunda 11 tağlı (Xl-XII) və 15 tağlı (XIII əsr) Xudafərin körpüləri 

məşhurdur. Dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələrə Füzuli rayonunda Azıx, Tağlar mağaraları 

(paleolit dövrü), Ağdam rayonunun Əfətli kəndində Çalağantəpə yaşayış yeri (eneolit dövrü), 

Quzanlı qəsəbəsində Leylantəpə yaşayış yeri (eneolit dövrü), Ağdam şəhərində Üzərliktəpə 

yaşayış yeri (tunc dövrü), Tərtər rayonunda Borsunlu kurqanları (tunc və ilk dəmir dövrü), 

Xocalı rayonunda Xocalı kurqanları (tunc-ilk dəmir dövrü), Cəbrayıl rayonunun Xubyarlı 

kəndində Niftalı kurqanları (tunc dövrü) aid edilir. Xocavənd rayonunda ən qədim tarixə 

malik alban məbədi IV-VI əsrlərə aid edilir (Süsənlik kəndi). Şuşada XVIII əsrdə yaşamış 

xanların evləri, sarayları, qəsrləri, məscidlər, türbələr (XVIII-XIX əsr) çoxdur. Cəbrayıl, 

Füzuli, Ağdam rayonlarının tarixi kəndlərində çox sayda qala, məscid və digər inanc yerləri 

vardır. Əfsuslar olsun ki, bölgənin bütün sərvətləri, o cümlədən turizm-rekreasiya ehtiyatlan 

erməni işğalçıları tərəfindən istismar edilib və dağıdılmışdır.[2] 

Kəlbəcər-Laçm iqtisadi rayonu Azərbaycanın cənub- qərbində yerləşir. Tətkibinə 

Kəlbəcər, Laçın. Zəngilan və Qubadlı rayonları daxildir. 

İqtisadi rayon ərazisində İstisu, Minkənd, Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim- 

balneoloji şərait, dağ meşələri kurort-rekreasiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. 

Kəlbəcər-Laçm iqtisadi rayonunda hidroqrafık şəbəkə inkişaf etmişdir. Rayonun Araza 

tökülən ən iri çayları Həkəri, Oxçuçay, Tərtər və başqalarıdır. Azərbaycanda yeganə olan 

vulkan mənşəli göllər Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazisində yerləşir. Bunlar Böyük və Kiçik 

Alagöllər, Qaragöldür ki, bunların da turizm-rekreasiya sərvəti kimi əhəmiyyəti böyükdür.[4] 

İqtisadi rayon mineral su ehtiyatlan ilə zəngindir. Qarabağ vulkanik yaylasında toplanan 

mineral su ehtiyatları kimyəvi tərkibinin müxtəlifliyinə görə fərqlənirlər. Azərbaycanda olan 

mineral suların ümumi ehtiyatının 33%-i Kəlbəcər-Laçm iqtisadi rayonunun payına düşür. 

Mineral su mənbələrinin iri yataqları Yuxarı və Aşağı İstisu, Turxun, Keşdək, Qoturlu 

pəncərələrdən evlərə işıq düşür. Şəhər qayalar üzərində yerləşir və elə həmin qayalardan 

çıxarılan daşlardan tikilmişdir. Bütün küçələrə enli plitələr döşənmiş, evlərin damları tirlərdən 

düzəldilmişdir". Şuşanın məhəllələrində daş sütunlarla diqqəti cəlb edən üstü örtülü 

qalereyalar vardır. Bazar meydanları kifayət qədər geniş idi. Şəhərin əsas meydaninda isə sıra 

ilə tikilmiş ticarət köşkləri, iki mərtəbəli karvansara və qoşa minarəli cümə məscidi vardır. 

Şəhərin kənarında dərin Daşaltı dərəsinin yaxınlığında yerləşən Cıdır düzü xüsusilə 

məşhurdur. Cıdır düzündən bir qədər aşağıda qırx pilləkan deyilən dik pilləli yol Daşaltı 

çayına aparır. Əsrarəngiz "Xəzinə qala" mağarası da orada yerləşirdi. Şuşaya gələn qonaqların 

hamısı burada olurdu. Şuşanı məşhurlaşdıran qədim memarlıq və incəsənət abidələrinin 

hamısını sadalamaqla qurtarmaz. Burada təkcə rəsmən qeydə alınmış 170 memarlıq abidəsi və 

160 incəsənət abidəsi vardır. Şairə Xurşudbanu Natəvanın, artilleriya generalı, Port-Artur 

qalasının qəhrəmancasına müdafiəsinin iştirakçısı olmış Mehmandarovun, dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəyovun, görkəmli müğənni Bülbülün, şair və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın, ev - 

muzeyləri, İbrahim xanın və onun qızı Qara Böyükxanımın qəsrləri, "Gəncə darvazaları", qala 

divarı və s.[1] 
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(Kəlbəcər), Minkənd soyuq su tipli mineral bulağı (Laçın) və b. Alternativi olmayan İstisu 

bulaqları müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Bu bulaqların potensial ehtiyatı, yerləşdiyi ərazinin 

təbiətinin cəlbediciliyi kurort-müalicə kompleksinin yaradılması üçün əlverişli təbii 

amillərdir.[1] 

1990-cı illərədək burada İstisu kurort-müalicə sanatoriyası fəaliyyət göstərirdi. İqtisadi 

rayon həm də respublikanın geotermik su ehtiyatlarına malik bölgəsidir. Rayonda termal 

suların temperaturu 60-100°C-dir. İqtisadi rayonun landşaftında alp və subalp çəmənlikləri, 

meşələr üstünlük təşkil edirdi. Nadir ağacları olan meşələrin sahəsi 92 min ha idi (respublika 

meşələrinin 9%-i). Bunun 72%-i Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarında yerlşən turizm- 

rekreasiya əhəmiyyətli dağ meşələridir. Əfsuslar olsım ki, bu sərvətlər erməni işğalçılarının 

“əsarəti ndədir”. 

Kəlbəcər-Laçın bölgəsi tarixi-mədəni abidələrlə zəngindir. Bölgədə dünya əhəmiyyətli 

memarlıq və arxeoloji abidələr vardır. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə Kəlbəcər 

rayonunun Vəngli kəndində Gəııcəbasar moııastrı (XIII əsr), Tərtər çayının sahilində 

Xudavəng moııastrı (XIII-XV1I əsrlər) aid edilir. Bölgədə ölkə əhəmiyyətli tarix və 

mədəniyyət abidələrinə Kəlbəcərin Çıldı- ran, Qarnakar, Qocaqot, Həsəııriz kəndlərində alban 

məbədləri, ilk və orta tunc dövrünə aid yaşayış yerləri, hekropollar; Qubadlı rayonunun 

Əliquluuşağı kəndində Göy qala (V əsr), mağara məbədi, Dəmirçilər kəndində türbələr (XIV 

əsr), Balalıə- sənli kəndində sığınacaqlar (IV əsr); Laçın rayonunda Cicimli kəndində türbələr 

(XIV və XVIII əsrlər), kurqanlar (dəmir dövrü), Qoçaz kəndində mağara məbədi (V əsr) 

Zəngilan rayonunun Əmirxanlı kəndində Qız qalası (XII əsr), Yenikənd və Şərə fan 

kəndlərində sərdabələr (XIII-XV əsrlər), Məmmədbəyli kəndində səkkizguşəli türbə (XIV 

əsr) aid edilir. Kəlbəcər-Laçın bölgəsində həmçinin yerli əhəmiyyətli tarixi-mədəni abidələr 

də çoxdur (məscid, məqbərə, qədim yaşayış yeri və s.). Qarabağ ərazisində sayı-dən artıq 

müxtəlif növ mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır ki, bunların da əksəriyyəti epiqrafik 

abidələr təşkil edir. Azərbaycanın Şuşa, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Laçın, 

Kəlbəcər rayonları ərazisindən vaxtilə xeyli miqdarda tikinti, qəbir və s. epiqrafik abidələri 

qeydə alınmış və tədqiq edilmişdir.[3] 

 

Füzuli bölgəsində Şeyx Yaqubun (XII əsr) türbəsi, Qoç Əhmədli Cümə məscidi, Hacı 

Ələsgər məscidi, Aşağı Veysəlli kəndindəki Mir Əli (XIV əsr) və Əhmədallar kəndindəki 

türbələr (XIV əsr), Şeyx İbrahim türbəsi (XVII əsr), Əhməd Sultan türbəsi, Cəlal türbəsi (h. t. 

1307), Horadiz kəndindəki Cümə məscidi, Dağlıq Qarabağ ərazisində Əsgəran qalası, 

Cəbrayıl rayonunda “Qız qalası”, Cəbrayılın Şıxlar kəndində türbə (1308) və d. türbələr, 

Ağdam bölgəsində Xaçın-Dərbənd kəndi yaxınlığında 12 künclü türbə, Ağdam Cümə məscidi 

(1870), türbələr, Ağdamın Abdal-Gülablı kəndində hamam binası (XX əsrin əvvəlləri), 

Ağdamın Şahbulaq məscidi, Bərdə şəhərindəki Tərtər çayı üzərində 12 tağlı körpü (XIV əsr), 

“Bərdə”, “Axsadan baba” türbələri (XIV əsr), Kərbalayi Səfxan Qarabaği tərəfindən Bərdə 

şəhərində tikilmiş qoşa minarəli “İmamzadə” məscid kompleksi (1868), “Bəhmən Mirzə” 

türbəsi, Şuşa şəhərində səkkiz bucaqlı türbə, Pənah xan qalası, Natəvanın evi, Mamayı 

məscidi, Məşədi Şükür Mirsiyab oğlunun məscidli karvansarayı, Culfalar məscidi, Hacı 

Yusifli məscidi, Saatlı məscidi, Yuxarı Gövhərağa məscidi, Aşağı Gövhərağa məscidi (XIX 

əsr), Xan evi, gimnaziya binası, Laçın ərazisində Qarasaqqal türbəsi, Soltan baba türbəsi, 

Şeyx Əhməd türbəsi, Sarı aşığın türbəsi (XV əsr), Cicimli kəndindəki türbələr, Quşçu 

kəndində “Uşaq qalası”, “Böyük bulaq” abidəsi (XV əsr), Həmzə Sultan sarayı (1761) da 

tariximiz üçün qiymətli maddi mədəniyyət nümunələridir. XVIII əsrin II yarısında Qarabağda 

Bayat, Şahbulaq (Tərnəküt), Pənahabad (Şuşa) qalaları salınmış və həmin qalalarda bazar, 

karvansaray, məscid, hamam, və s. inşa edilmişdir. Ağdamda imarətlər. Pənah xana və nəslinə 

aid kümbəzlər tikilmişdir. 

Qarabağ xanlığı dövründə bir çox qalalar (Bayat, Şahbulaq, Pənahabad (Şuşa) tikilmiş, 

şəhər və qəsəbə tipli yaşayış məntəqələri yaranmışdır. Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşada 
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The full use of tourism opportunities in the Nagorno-Karabakh region and the 

surrounding districts will be possible only after ensuring three main factors: security, the 

return of the population and the creation of infrastructure.There is no doubt that after all these 

issues are resolved, the Nagorno-Karabakh region will hold a leading position in the 

Azerbaijani tourism sector in the near future. It is safe to say that the Nagorno-Karabakh 

region will become a center of ecotourism of regional and then global significance. 
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THE ROLE OF RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

IN THE GARABAG REGION 

Tagiyev Azer Nazim 

Summary 

yaşayış evlərinin, ictimai tikililərin interyerlərində divar naxışlarının gözəl və tipik 

nümunələri yaradılmışdır.Bu abidələrin çoxu Azərbaycanda memorial tikililərin əsas növünü 

təşkil edir.[6] 

Yuxarıdakı abzaslarda Qarabağ bölgəsinin tarixi-mədəniyyət abidələri və şəhərləri 

barəsində məlumat verdik.Bu bölgə uzun illər erməni işğalı altında qalmışdır və bunun 

nəticəsində orada yerləşən abidələrə , landşafta və digər təbii resurslara ziyan 

dəymişdir.Bölgədə əsaslı şəkildə quruculuq işləri yekunlaşandan sonra bu bölgə əsas turist 

destinasiyasına çevriləcəkdir çünki buranın çox böyük turizm potensial ehtiyyatları vardır.Bu 

bölgənin hər şəhəri hər rayonu turizm ehtiyyatlarına sahibdir.Bu resurslardan düzgün şəkildə 

istifadə edərək bölgəni turizm regionuna çevirmək olar.Qarabağın əsas mədəniyyət ocağı 

Şuşa şəhəri hesab edilir.Bu şəhərə yol çəkilir və gələcəkdə əvvəllər mövcud olmuş Bakı-Şuşa 

turizm marşurut xəttinin yenidən fəaliyyətə başlaması regionda turizm sektorunu 

canlandıracaqdır.Dağlar qoynunda mənzərəli relyefdə yerləşən Kəlbəcər rayonunda turizm 

potensialı genişdir.Gələcəkdə Bakı və Gəncə şəhərlərində bu istiqamətdə əlavə turist 

marşurutlarının yaradılması rayonun turizm sənayesinin inkişafına təkan verə bilər.Qarabağ 

turizm bölgəsində ekoloji ,dərketmə ,dağ turizmi və alpinizm ,kənd turzmi ,dini turizm 

,müalicə və sağlamlıq turizmi və son zamanlarda məşhurlaşan qastronomiya turizm növlərinin 

inkişafı üçün şərait vardır .Gələcəkdə bu bölgədə turizm sənayesini inkişaf etdirməklə yeni iş 

yerlərinin yaradılmasına və insanların məşğulluq problemlərinin həll edilməsinə şərait 

yaradılmış olar. 

https://www.virtualkarabakh.az/az/post-item/27/98/kelbecer.html
https://www.virtualkarabakh.az/az/post-item/27/96/susa.html
https://www.virtualkarabakh.az/az/post-item/25/40/qarabag-medeniyyeti.html
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YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI 
 

Aİİİ B İİİ C İV 
NÖV YARIMKEÇİRİCİ BİRLƏŞMƏLƏRİN QURULUŞ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Dos.Quliyev N.İ., dos. Cavadov E.M., Həşimova N.T., Məmmədov E.M. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: Kristal qəfəs, kimyəvi rabitə, atomlar, radikallar, dəyişkən 

  Key words: Crystal lattice, chemical bonds, atoms, radicals, changeable  
 

Məqalədə Aİİİ B İİİ C İV tip birləşmələrin kristal və zona qurluşlarının xüsusiyyətləri 

araşdırılmışdır. Belə tip qəfəslərin xarakterik nümunəsi TISe qəfəs olduğu üçün, həmin qəfəs 

tədqiq olunmuş və müəyyən olunmuşdur ki, bu qəfəsdə tallinin atomları dəyişkən valentlik 

göstərir. İlk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir ki, T nöqtəsində valent zonanın tavanı əsasən 

tallin atomunun Gs halları hesabına yaranır. 

Məlumdur ki, Aİİİ B İİİ C İV növ üçqat birləşmələri Aİİİ B İV tip qeyri-tam valentli 

birləşmələr əsasında adlanır. Belə tip qəfəslərin xarakterik nümunəsi TISe qəfəsidir. TlSe- nin 

kristallik qurluşunun tədqiqi göstərmişdir ki, bu qəfəsdə tallium atomları dəyişkən valentlilik 

göstərir. Yəni baxılan tip qəfəs Tl1 - Se tetraedri kimi iki müstəqil quruluş vahidindən təşkil 

edilmişdir. [1] 

[2] işində fərz olunur ki, fəza həndəsəsi baxımından səkkiz təpəli, kimyəvi rabitə 

mənasında isə tetraedr həlledici olur. Deməli, bu növ kristall qəfəsin formalaşmasında 

oktaedrlərdəki birvalentli tallium ionları əsas rol oynayır. Belə quruluşlu birləşmələrin 

yarımkeçirici xüsusiyyətləri isə başlıca olaraq tetraedrlərdə Tl11 üçvalentli ionlarla müəyyən 

olunur. 

TIİnSe2, TIGaSe2 o cümlədən TISe →Tl
+
[Tl

3+
Se2]

-
 birləşmələri izoquruluşa malik 

olduğuna görə bir-birindən [Tl
3+

 Se2],[İn
3+

Se]
-
 və [İn

3+
 Se2]

-
 anion radikalları ilə və bununla 

da qadağan olunmuş zonanın eninə görə fərqlənirlər. Bununla yanaşı TllnSe2, İnGaTe2 

birləşmələri də elə bu mülahizələrə görə InTe →In
+
[İn

3+
 Te] ilə izoquruluşa malik 

olmalıdırlar. [3-5] 

Yalnız səkkiz tillidə birvalentli ionlarla fərqlənən İnTe2 və TIİnTe2 birləşmələrində 

qadağan zonasının eni eyni olmalıdır. Lakin, İnTe2 birləşməsindən kovalent-tetraedr 

koordinasiyasının kationları ilə fərqlənən İnGaTe2 birləşməsi qadağan zonanın eninə görə 

kəskin fərqlənməlidir. 

Müəyyən mülahizələr əsasında TISe eyni zamanda bir neçə anion radikallar yeritməklə 

yeni dördqat birləşmələrin alınması üçün əsas olunmuşdur və fərz etmək olar ki, TISe-nin 

dördqat analoqlarında element-kationların yalnız bir yarısı kovalent rabitənin yaranmasında 

iştirak edir, yəni dördqat analoqlarda kation tərkibin dəyişməsi ilə bağlı olan fiziki 

parametrlərin adi dəyişmə qanunauyğunluğu kationların məhz bu yarısı ilə bağlıdır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən fazalar üçün TISe qəfəsi nə qədər dayanıqlı olsa da, o 

əvəzləmə atomları parametrlərin müəyyən həddinədək reallaşa bilər. 

O cümlədən, üçüncü qrup elementlərin əvəz olunması zamanı belə mülahizə yürütmək 

olar ki, tallium atomları hətta öz yarımqruplarının elementləri ilə qarşılıqlı təsiri zamanı bir 

valentli halda olurlar. Rentgen quruluş analizi ilə göstərilmişdir ki, səkkiz tillidə talliumun 

birvalentli atomları birləşmələrin fiziki xassələrinə deməkolar ki, təsir etmir.[6-8] 

Müəyyən edilmişdir ki, valent zonanın ən yüksək səviyyəsi və keçici zonanın dibi 

Brilluyen zonasının səthində yüksək simmetrik T nöqtəsində yerləşir və təsəvvürə 

gətirilməyən T3 və T4 -ə uyğun gəlir.. 
TISe tip birləşmələrin hər üçü üçün valent zonasına üç qrupa bölmək olar: TlInSe2 
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Резюме 

В частности, при замещении третьей группы элементов можно предположить, что 

атомы таллия находятся в одновалентном состоянии, даже когда они взаимодействуют 

с элементами своих подгрупп. Рентгеноструктурный анализ показал, что 

одновалентные атомы таллия на восьми языках не влияют на физические свойства 

соединений. 

 

Summary 

In particular, when substituting the third group of elements, it can be assumed that the 

thallium atoms are in a monovalent state even when they interact with the elements of their 

subgroups. X-ray structure analysis showed that the monovalent atoms of thallium in eight 

languages did not affect the physical properties of the compounds. 

üçün qrupun dörd zonasından ibarət olan ən aşağı qrupu -12,6 eV- da TIGaTe2- də 11,07 eV 

və TIİnTe2-də 11,0 eV enerjilərində yüksəlir. Dörd zonadan ibarət olan digər qrup TIİnSe2 

üçün (4-5,5) eV oblastında TIGaTe2 üçün (4-6) eV oblastında, TIİnTe2 üçün isə (3,5- 6)eV 

oblastında talliumun S-halı, qallium və indium S-halları ilə şərtlənmişdir. On zonadan ibarət 

yuxarı qrup TIİnSe2 üçün (0-3,5) eV oblastında, TIGaTe2 üçün isə (0-4) eV oblastında TllnTe2 

üçün isə (0-3,5) eV oblastında yerləşib, əsasən halkogenidlərin, tallium, indium və qalliumun 

P-hallarından yaranmışdır. Lakin, ilk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir ki, T nöqtəsində valent 

zonanın tavanı əsasən tallium atomlarının hesabına yaranır. İlk dəfə olaraq tapılmışdır ki, 

yuxarıda göstərilən üçqat birləşmələrdə birvalentli tallium atomları səkkiz tillidə yerləşirlər və 

bu zaman göstərilən növ qəfəsin formalaşmasını təmin edirlər. Eyni zamanda S- elektronların 

köməyi ilə valent zonasının yüksək səviyyəsinin formalaşması baş verir və onlar dolayısı ilə 

bu fazaların fiziki xassələrinin formalaşmasında iştirak edirlər. 
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ENERJİSİ, KRİSTAL QƏFƏSİN ENERJİSİ İLƏ ƏLAQƏSİNİN ROLU 
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Gəncə Dövlət Universiteti 
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Hal-hazırda alimlərdən bir çоxunun diqqətini bərk cismin bərkliyi və mexaniki 

möhkəmliyi ilə kristal qəfəsin enerjisi arasındakı əlaqə məsələsi cəlb edir. Müasir 

mikroradioelektronikanın inkişafı baxımından bu sual həm praktiki, hərn də nəzəri əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Xüsusi səth enerjisinin bərk cismin mikrobərkliyi və mexaniki möhkəmliyi ilə əlaqəsi 

haqqımda çоx işlərdə [2] məlumatar vardır. [2]- də Qilman düsturu ilə hesablanmış xüsusi 

səth enerjisinin qiyməti verilmişdir. Həmin düstur aşağıdakı kimidir: 
 E

 a  
2

 

    hkl   0 





(1.1) 
hkl   Y


hkl  

  


Burada y(hkl)- xüsusi səth enerjisi, E{ hkl )- elastiklik, a0 – atomlar arası cazibə 
qüvvəsinin təsir radiusudur. 

(1.1) düsturu ilə y- in hesablanması nəticələri cədvəldə verilmişdir. Həmin yerdə [1] - 

dən götürülmüş və Ormont düsturu atomlaşma enerjisi, birləşmə və xüsusi səth enerjisi 

arasındakı əlaqəni nəzərə alır və aşağıdakı şəklə malikdir: 
 

yhkl 
 M 

 
10

7
 / C / sm 

2
 

 hkl  
a 

2 

 

(1.2) 

 

burada y ( h k l ) - xüsusi səth enerjisi, M{ h k l ) - səth enerjisnin struktur sabiti, Q- atomlaşma 

enerjisi, a - indentifikasiya parametridir: a) (1.1) və (1.2) düsturları ilə aparılmış hesabatların 

nəticələri öz aralarında korrelyasiya edir; b) metallar üçün eksperimental və nəzəri nəticələrin 

fərqi çоx böyükdür (məsələn, mis və berillium); c) germanium və silisium monokristallarında 

laylar (111) müstəvisinə paralel yerləşir; d) germanium və silisium kristallarında səth 

enerjisinin qiyməti (111) müstəvisindən (110) və (100) -a keçdikdə artır və onlar [2] -ün 

nəticələri ilə uyğunlaşır. 

A 
III

 B 
V
 tip birləşmələrin xüsusi səth enerjisinin hesabatı tədqiqatçılarda böyük maraq 

kəsb edir, çünki bu maddələrdə az miqdarda ion rabitəsi mövcuddur. Xüsusi səth enerjisinin 

hesabatına dair məlumatlar göstərilir ki, bu kristallarda mikrobərklik demək olar ki, y -nın 

xətti funksiyasıdır. A 
III

 B 
V
 tip kristallarının əksəriyyəti (110) müstəvisi üzrə təmiz güzgü 

səthə malikdir, silisium və germanium yarimkeçiricilərində isə səthlərdə {111} 

istiqamətlərində budaqlanmış çatlar müşahidə olunur. 

Bərk cisimlərin atom quruluşu təsəvvürlərinə əsaslanaraq belə mülahizə yürütmək olar. 

Normal istiqamətdə ən böyük elastiklik moduluna, ən sıx atom düzülüşünə və ən böyük 

müstəvilərarası məsafəyə malik olan kristal müstəviləri minimal səth enerjisinə malik 

olmalıdır. Doğrudan da bir halda ki, müstəvidə atomların sıxlığı maksimaldır, orada 

rabitələrin sayı və deməli qonşu müstəvilər arasındakı rabitə enerjisi az olacaqdır. y, E, a0 və 

y0 arasında rabitənin deyilən təsviri qiymət etibarilə əksər bərk cisimlər üçün təsdiq olunur. 
Mikrobərkliyə aşağıdaki kimi tərif verilir: "mikrobərklik, başqa cisimlərin deformasiya 

yaratmasına qarşı materialın müqavimət göstərmək qabiliyyətini göstərir". Bu bərk cisimlərin 

ən vacib fiziki-kimyəvi xarakteristikalarindan biridir. 
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Mikrobərklik yalnız cismin xüsusi səth enerjisinin funksiyası deyil, о həm də aşağıdakı 

parametrlərdən asılıdır: 1) kimyəvi rabitənin uzunluğundan; 2) ion rabitənin payından; 3) 

onların fəzada istiqamətindən; 4) real kristalda defektlərin mövcudluğundan; 5) ətraf mühitin 

temperaturundan və s. 

Silisium və germanium tipli yarimkeçiricilərdə, həmçinin A 
III

 B 
V
 tip birləşmələrdə 

mikrobərkliyin dislokasiyaların sıxlığından asılılığının tədqiqinə bir sıra işlər həsr olunmuşdur 

[1,3]. 

Yarımkeçrici nümunələrdə dislokasiya sıxlığının artması onlarda mikro-bərkliyin və 

uyğun olaraq mexaniki möhkəmliyin çоxalmasına gətirir. 

Məlumdur ki, mikrobərkliyin ölçülməsi üçün ən çоx yayılmış metod indentorun bərk 

cismə sıxılmasıdır. Bu metodda əvvəlcə bərk cisim sıxılır, sonra yük götürülərək izin ölçüləri 

təyin edilir. Təbii ki, yükləmə müddəti, nümunənin yük altında saxlama müddəti və yükün 

götürülməsi bərk cisimlərin mikrobərkliyinin ölçülməsi nəticəsinin dəqiqliyinə təsir etməlidir. 
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Summary 

The relationship between the rigidity and mechanical strength of a solid and the energy 
of a crystal lattice have been identified. 
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Açar sözlər: Ag3In5Se9 kristalı, Holl yürüklüyü, lüminessensiya, cərəyan impulsu. 
 

Ag2S – In2Se3 kvazi binar sistemində müəyyən olunmuş dayanıqlı fazalar sırasında 

Ag3In5Se9 birləşməsi xeyli homogenlik oblastına malik olmaqla konqruent ərimə 

temperaturuna malikdir. Termodinamik parametrlərinə görə digər fazalardan fərqli olan 

Ag3In5Se9 kristalı fiziki xassələrinə görədə onlardan kəskin fərqlənir. Bu kristalın quruluşu 

heksoqonal sinqoniyalıdır və ona görə də elektrik xassələri kristal quruluşun istiqamətinə görə 

kəskin anizotropluq nümayiş etdirir [1]. Kristalın “c” oxuna perpendikulyar istiqamətdə 

müşahidə edilən cərəyan ossilyasiyası, yüksək elektrik sahəsinin və müəyyən interval 

infraqırmızı şüanın stimulyasiyası hesabına baş verir. Cərəyan ossilyasiyasının yaranma 

mexanizmi müəyyən çərçivədə GaAs kristalında müşahidə olunmuş cərəyan ossilyasiyası ilə 

oxşardır [2]. Energetik zona diaqramına görə də Ag3In5Se9 kristalı GaAs –nin zona diaqramına 

bənzəyir. Lakin Ag3In5Se9 kristalının qadağan olunmuş zonasının eni Si kristalının qadağan 

olunmuş zonasının eninə daha yaxındır. Ona görə də, Si əsasında hazırlanan müxtəlif 

funksiyalı cihazlarda Ag3In5Se9 kristalından istifadə etmək olar və bununla cihazın funksional 

işində GaAs kristalına xas olan əlamətləridə tətbiq etmək olar. Bunları nəzərə alaraq 

Ag3In5Se9 kristalının fiziki xassələrini daha müfəssəl tətbiq etmək və xassə-quruluş əlaqəsinin 
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bütün incəliklərini aşkara çıxarmaq üçün müasir tipli elmi-tədqiqat qurğularında tətqiqat 

aparmaq müasir elmi məsələlərin aktuallığına daxil olur. 

Ag3In5Se9 kristalında qeyri-əsas yükdaşıyıcıların dreyf yürüklüyünün temperatur 

asılılığından səpilmə mexanizminin qəfəsin akustik fononlarından səpilməsi müəyyən 

edilmişdir. Holl sabitinin ölçülməsi ilə µ=σR ifadəsindən kristalda əsas yükdaşıyıcılar olan 

elektronların yürüklüyünün temperatur asılılığı tədqiq edilmişdir. Şəkil 1.-də Ag3In5Se9 

kristalında Holl yürüklüyünün temperatur asılılığı təsvir olunmuşdur. 
 

Şəkil 1. Holl yürüklüyünün 

temperatur asılılığı. 
 

Otaq temperaturunda elektronların 

yürüklüyü üçün 31 sm
2
/V·san qiyməti 

müəyyən edilmişdir. Temperaturun 

artması ilə 380 K-nə qədər elektronların 

yürüklüyü müntəzəm olaraq artır və 380 

K-dən yuxarıda isə yürüklük azalmağa 

başlayır. Loqarifmik miqyasda qurulmuş 

µ(T) asılılığı 380 K temperaturdan aşağı oblastda 

 

 

 

 

 
  0 E

r
 ifadəsi üçün r =½, yuxarıda isə 

r = -½ qiymətlərini verir. Deməli Ag3In5Se9 kristalında 300-380 K temperatur intervalında 

səpilmə mexanizmi yuxarıdakı nəzəri araşdırmalar əsasında akustik fononlardan səpilmə 

mexanizminə, 380 K-dən yuxarıda isə optik fononlardan səpilmə mexanizminə uyğun gəlir. 

Beləliklə istər əsas istərsədə qeyri-əsas yükdaşıyıcıların Holl və dreyf yürüklüklərinin aşağı 

temperatur oblastında akustik fononlardan səpilməsi ilə formalaşması kristalın VAX-dakı 

doymanın düzgün izah edildiyini təsdiq edir. 

Kristalın qadağan olunmuş zonasının eninin 1,22 eV olduğunu nəzərə alaraq, hər üç 

şüalanma zolağının aşqar səviyyələrinin şüalanmalı rekombinasiyada iştirakı ilə baş verdiyini 

qəbul etməliyik. Kiçik enerjili iki şüalanma zolaqları bir-birinə çox yaxın olan ensiz 

dubletdən ibarətdir. Zolaqların ensiz olması bir diskret elektron hallarının yaratdığı 

səviyyədən şüalanma rekombinasiyasının baş verdiyini göstərir. 
Ag3In5Se9 kristalında fotolüminessensiya hadisəsi Nd

+3
:YAG lazerinin şüalanmasının 

535 nm dalğa uzunluqlu ikinci harmonikasının davam etmə müddəti 12 ns olan işıq 

impulsunun kristalı həyəcanlandırması şəraitində tədqiq edilmişdir. Şəkil 2-də Ag3In5Se9 

kristalın yetişdirilməsi şəraitində təbii formalaşmış səthindən çəkilən lüminessensiya spektri 

təsvir olunmuşdur. 

 

Şəkil 2. Ag3In5Se9 kristalının 
lüminessensiya spektri. 

 

Dalğa uzunluğu 1158 nm 

ətrafında müşahidə olunan 

şüalanma zolağı, dayaz donor 

səviyyəsində elektronların valent 

zonaya şüalanmalı rekombinasiya 

etməsi ilə baş verir. Qeyd edək ki, 

Nd
+3

: YAG lazerinin birinci 

harmonikasının dalğa uzunluğu 

1062 nm olduğundan Ag3In5Se9 

kristalının zona-zona keçidi hesabına baş verən şüalanmanı müşahidə etmək mümkün olmur, 

çünki, kristalın qadağan olunmuş zonasının eni bu dalğa uzunluğuna uyğun gəlir. 
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Şəkil 3. Ag3In5Se9 

kristallarında İQ- şüalanma 

stimullaşan cərəyan impulsları. 
 

Mükəmməl kristallik 

quruluşlu Ag3In5Se9 kristallarında 

anion və kation vakansiyaların 

konsentrasiyaları çox azdır və 

vakansiyaların kristalda yapışma 

mərkəzləri rolunu oynadığından 

onların sərbəst yükdaşıyıcıları 

lokallaşdıdması da az olur. Deməli, 

yapışma səviyyəsinin iştirakı ilə və 

İQ- şüalanma və elektrik sahəsi ilə 

stimullaşan alçaq tezlikli cərəyan rəqsləri belə kristallarda müşahidə edilməməlidir. 

Doğrudan da mükəmməl kristallik quruluşlu Ag3In5Se9 kristalını 1200 nm dalğa uzunluqlu 

İQ- şüa ilə şüalandırdıqda 400 V/sm sahədən başlayaraq kristalda yalnız yüksək tezlikli 

cərəyan rəqsləri müşahidə olundu ( şəkil 3). Böyük amplidlu impulslar kristaldakı qeyri- 

bircinslik hesabına formalaşmış elekrtron dəstəsindən ibarət olan domeninin kristal boyunca 

hərəkəti hesabına yaranır. Elektronların yürüklüyünün sahədən kəskin asılı olduğu kristalda 

yüksək müqavimətli hissədə sahə güclü olduğundan orada elektronların toplanması baş verir. 

Nəticədə həmin hissənin müqaviməti azalmağa başlayır və sahənin azalması ilə yük yığımı 

dayanir. Yığılmış elektron dəstəsi bir domen halında kristalda dreyf edərək cərəyan impulsu 

yaradır. Belə impulsların periodik olaraq yaranma tezliyi uyğun elektrik yüklərinin dreyf 

yürüklüyü ilə şərtlənir. İmpulslar arasındakı müddət 60 mks təşkil edir ki, bu da rəqs 

tezliyinin 1,6·10
4
 hs-ə bərabər olduğunu göstərir. Kiçik amplitudlu və yüksək tezlikli(10

5
 hs) 

rəqslər isə elektronların akustik dalğalar tərəfindən daşınması hesabına yaranır. Bu 

impulsların amplitudlarının get-gedə azalmasını qeyri-tarazlıqlı yükdaşıyıcıların 

rekombinasiya olunaraq konsentrasiyasının azalması ilə izah olunur. 
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Xülasə 

Ag3In5Se9 kristalında əsas yükdaşıyıcıların Holl yürüklüyünün temperatur asılılığı 

tədqiq edilərək onların səpilmə mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Lazer şüası ilə 

həyəcanlaşdırılmış kristalda üç şüalanma zolaqları müşahidə edilmişdir. Rekombinasiya 

mərkəzlərinin kristalda cərəyan rəqslərinin generasiyasındakı rolları müəyyən edilmişdir. 

 

Абстракт 

Исследованием температурной зависимости Холловской подвижности основных 

носителей тока в Ag3In5Se9, определены механизмы их рассеяния. При возбуждении 

кристалла лазерным излучением обнаружены три полосы излучений. Определены роли 

рекомбинационных центров в генерации импульсов тока в кристалле. 
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Abstract 

By studying the temperature dependence of the Hall mobility of the majority charge 

carriers in Ag3In5Se9, the mechanisms of their scattering are determined. Upon crystal 

excitation by laser radiation, three emission bands were detected. The roles of recombination 

centers in the generation of current pulses in a crystal are determined. 
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В настоящее время сульфид кадмия CdS активно используется при изготовлении 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) солнечной энергии. Тонкие пленки CdS 

применяются в качестве абсорбирующего и буферного слоев [1]. Несмотря на большое 

количество работ, посвященных исследованию CdS, актуальной является задача 

оптимизации технологии изготовления и изучения характеристик гетероструктур ФЭП, 

содержащих слои CdSTe. 

Проанализируем результаты исследования ФЭП на основе гетероструктуры 

CdSTe/Si(p) (сульфид кадмия на кремнии p-типа проводимости). Формирование слоев 

CdS производилось методом осаждения в химической ванне из водного раство ра [2]. 

Главным достоинством данного метода является простота реализации. Кроме того, рост 

пленок CdS проходит в равновесных условиях, что позволяет снизить концентрацию 

дефектов по сравнению с широко применяемым методом пиролиза аэрозолей. 

Тонкие пленки CdSTe формировались на поверхности кремниевых подложек 

осаждением из водного раствора, содержащего хлорид кадмия CdCl2 с концентрацией 

0,44 М, тиомочевину N2H4CS с концентрацией 0,11 М и N2H4CТе с концентрацией 0,22 

М. Хлорид кадмия является источником ионов кадмия, тиомочевина – источником 

ионов серы для образования соединения CdS. В начале для образования аммиачного 

комплекса к раствору CdCl2 добавлялся концентрированный водный раствор аммиака 

NH4OH до полного растворения выпавшей основной соли. Затем к полученному 

раствору добавлялся такой же объем водного раствора тиомочевины. Далее в раствор 

погружались кремниевые подложки, раствор нагревался до 90 ºС и в течение 20 мин 

проводился рост пленок.Рост пленок проводился при температуре 90 ºС в течение 20 

мин. Пленки CdS имели проводимость n-типа, толщина составила 0,25 мкм. 

В качестве подложек для формирования гетероструктуры использовался 

монокристаллический кремний p-типа проводимости с удельным сопротивлением 1 

Ом·см. Такой кремний обычно используется в солнечной энергетике. 

После осаждения пленок на поверхности кремния, проводилось травление 

образцов в 10%-м водном растворе HCl в течение 20 с для удаления аморфной фазы 

CdSTe. Затем образцы промывались дистиллированной водой и высушивались. 

Формирование омических контактов к кремниевой подложке и пленке CdSTe 

производилось посредством пайки индия с последующей формовкой электрическим 

импульсом. Исследование прямых вольт-амперных характеристик гетероструктур 

CdS/Si(p), измеренных при температуре 300 К, показало, что они могут быть 

mailto:maarif.jafarov@mail.ru
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представлены зависимостью I  I exp
 qV 




где I – ток насыщения, А; q – заряд 
0  

nkT 
 0 

 
электрона, Кл; V – напряжение, В; k – постоянная Больцмана, Дж/К; T – абсолютная 

температура, К; n – показатель идеальности [2]. 

Для образца № 1 величина показателя идеальности составила 2,0. Это говорит о 

том, что токи, протекающие через гетеропереход, определяются, главным образом, 

процессами генерации и рекомбинации носителей в области пространственного заряда. 

 

Рис. 1. Темновая (а) и сваетовая (б) ВАХ гетероструктуры CdSТе/Si(p) 

 

Проводилось измерение высокочастотных вольт-фарадных характеристик при 

температуре 300 К для определения контактной разности потенциалов гетероперехода. 

Частота синусоидального измерительного сигнала составляла 1 МГц, амплитуда – 25 

мВ. Для всех образцов зависимость C 2  f V  имела вид прямой линии в диапазоне 

обратных напряжений смещения от 0 до 2 В. Обратному смещению гетероперехода 

CdS/Si(p) соответствует приложение положительного полюса источника постоянного 

напряжения смещения к CdS и отрицательного полюса – к кремнию. Экстраполяция 

зависимости позволила пределить величину полной контактной разности потенциалов 

Vd гетероструктуры. 

Исследование эффективности ФЭП осуществлялось в стандартном режиме 

освещения AM1,5. Измерялось напряжение холостого хода Uхх, плотность тока 

короткого замыкания Jкз и коэффициент заполнения вольт-амперной характеристики 

ФЭП FF , В то же время из рисунка видно, что величина Jкз у гетероструктур со 

слоями CdSТе, легированными индием, значительно ниже, чем у образца CdS. 

Возможно это связано с влиянием поверхностных состояний на гетерогранице 

CdS/Si(p), а также дефектов с глубокими энергетическими уровнями в области 

пространственного заряда гетероперехода. Вероятно, введение примеси индия 

способствует росту концентрации таких дефектов. 

Обычно для повышения величины FF производят оптимизацию геометрии 

токосъемных омических контактов на фронтальной поверхности ФЭП, а также 

используют прозрачные токопроводящие оконные слои на основе SnO2 или ITO. За 

счет этих мер реально достижимые значения FF для ФЭП с применением пленок CdS 

составляют 0,41...0,66. При изготовлении ФЭП подобные меры не применялись, так как 

основной задачей было исследование гетероперехода CdSТе/Si(p), поэтому значения 

коэффициента FF получились довольно низкими 
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Рис. 2. Спектр фоточувствительности гетероструктур 

Для всех образцов измерялись спектры фоточувствительности в виде зависимости 

фото-ЭДС гетероструктуры от энергии квантов (рис. 2). Спектры измерялись при 

освещении гетероструктур со стороны пленки CdSТе. 

Как видно из рис. 2, в длинноволновой области эффективность преобразования 

гетероструктур определяется поглощением квантов света в кремнии. Здесь для всех 

образцов величина hν составляет 1,11…1,12 эВ, что соответствует ширине 

запрещенной зоны кремния. В коротковолновой области для всех образцов спад фото 

ЭДС менее резкий, он определяется поглощением в слое CdSТе. Величина энергии 

коротковолнового спада спектральной зависимости фото ЭДС смещается в сторону 

низких значений, с увеличением содержания Те. Значения hνкв возрастают с 

увеличением доли Те. Причем заметный рост наблюдается при соотношении S/Те, 

равном 1/0,2. 

Для всех гетероструктур фоточувствительность сохраняется на высоком уровне в 

достаточно широком диапазоне энергии квантов, что свидетельствует о достаточно 

низкой концентрации дефектов вблизи гетероперехода CdSТе/Si(p). Это особенно 

заметно для образца, у которого область медленного изменения фото ЭДС лежит в 

пределах 1,2…2,2 эВ (см. рис. 2). 

Таким образом, гетероструктуры CdSТе/Si(p), изготовленные методом осаждения 

слоев CdSТе в химической ванне из водного раствора, могут применяться в качестве 

основы ФЭП для солнечной энергетики. Увеличение содержания серы слоев CdSТе 

позволяет повысить напряжение холостого хода гетероструктуры за счет увеличения 

контактной разности потенциалов, что позволяет управлять характеристиками ФЭП. 
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Аннотация 

Приведены результаты исследования фотоэлектрических ха- рактеристик 

гетероструктур CdS/Si(p), изготовленных с помощью технологии осаждения пленок 

сульфида кадмия из водных растворов. Рассмотрена возможность применения этих 

гетероструктур в качестве фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. 

Xülasə 

CdS nazik təbəqələrin sulu məhluldan çökdürülmə üsulu ilə alınan CdS/Si(p) 

heterostrukturların fotoelektrik xassələrin tədqiqatın nəticələri göstərilmişdir. Bu 

heterostrukturlardan günəş enerjisinin fotoelektrik çeviriciləri kimi istifadə etmək imkanı 

nəzərdən keçirilir. 
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Abstract 

The paper presents the results of a study of the photoelectric characteristics of 

CdS/Si(p) heterostructures fabricated using the technology of deposition of cadmium sulfide 

films from aqueous solutions. The possibility of using these heterostructures as photoelectric 

converters of solar energy is considered. 

 
 

YARIMKEÇİRİLƏRDƏ DAXİLİ VƏ XARİCİ DAYANIQSIZLIQ ŞƏRTLƏRİ 

 

Prof. Həsənov E.R., f.ü.f.d. Xəlilova Ş.Q., Məmmədova Q.M. 

Baki Dövlət Universiteti, Bakı 

AMEA Fizika İnstitutu, Bakı 

Xülasə 

Xarici elektrik sahəsində yerləşən aşqarlı yarımkeçirici materiallarda yaranan cərəyan 

rəqslərinin fiziki şərtləri öyrənilmişdir. Yaranan rəqslərin tezlikləri, yarımkeçirici mühitin 

fiziki kəmiyyətlərində asılı olaraq tapılmışdır. 

Açar söz. Yarımkeçirici, aşqar, cərəyan, gərginlik, cərəyan rəqslər, elektronların həcm 

sıxlığı. 

Keywords. Impurity semiconductor, current, voltage, current fluctuations, bulk electron 

density. 

Ключевые слова. полупроводник, примесь, электрический ток, напряжение, 

колебания тока, объемная плотность электронов. 

Dayanıqsızlıq hadisəsinin praktiki tətbiqi, onun nəzəri öyrənilməsinə güclü maraq 

doğurur. Yüksək tezlikli generatorların, gücləndiricilərin düzəldilməsi bir çox yarımkeçirici 

materiallarda, yük daşıyıcıların keçiriciliyini, müxtəlif temperatur intervalında, xarici elektrik 

sahəsinin təcrübəyə uyğun qiymətlərində, xarici maqnit sahəsinin təsirində nəzəri öyrənməyi 

tələb edir. Elektrik və maqnit sahəsinin paralel şəklində [1-3] işində otaq temperaturunda 

cərəyan şiddətinin elektron keçiricilikli Ge (qermanium) elementində rəqsləri təcrübədə 

müşahidə olunmuşdur. Bu rəqslərin tezlikləri 10-15 kHz olmuşdur. Xarici elektrik sahəsinin 

olması yük daşıyıcıların enerjisini artırır və yük daşıyıcıların stasionar konsentrasiyası güclü 

dəyişir. Aşqarlar yük daşıyıcıları çox tez-tez (sürətlə) tutduqda keçirici zonada onların sayı 

azalır və keçiricilik azalır. Əğər tutma mərkəzləri itələyici olarlarsa, onda elektronların 

tutulma sürətləri elektrik sahəsi artdıqca artır. Beləliklə, cərəyan şiddəti rəqs edir. Belə 

rəqslərə cərəyan rəqsləri deyilir və uyğun dayanıqsızlıq xarici dayanıqsızlıq adlanır. 

𝑗 = 𝜎𝐸 

Om qanunu 𝑗 = 𝜎(𝐸)𝐸 şəklinə düşür və 𝜎𝖺 = 
𝑑𝑗 

< 0 mənfi diferensial keçiricilik 
𝑑𝐸 

olur. Radiotexnikadan məlumdur ki, nümunənin xassəsini Z impedansı ilə xarakterizə etmək 

daha əlverişlidir. Əgər yaranan rəqslərin tezliyi 𝜔 olarsa, onda 𝑍(𝜔) olar. 

Cərəyan 

 

 

olar. 

 

Gərginlik 
𝐽 = 𝐽0 + 𝛿𝐽(𝜔) 

 
𝑈 = 𝑈0 + 𝛿𝑈(𝜔) 

Onda aydındır ki, Om qanununa əsasən yaza bilərik 

𝑍(𝜔)𝛿𝐽(𝜔) = 𝛿𝑈(𝜔) (1) 

Tam cərəyan 

𝐽  = 𝑗  + 
𝗌

 

 
𝜕𝐸 

 
(2) 

olar. 
4𝜋 𝜕𝑡 
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휀-dielektrik  sabiti,  𝐸  -tam  elektrik  sahəsidir.  Nümunənin  impedansının  hesablanması 

əsas çətinlikdir. Belə ki, tezliyin 𝐽𝑚𝜔 = 0 qiymətində 𝑅𝑒𝑍(𝜔) < 0 olsa, nümunə 𝜔 = 𝑅𝑒𝜔 + 
𝐽𝑚𝜔 = 𝑅𝑒𝜔 tezlikli siqnal gücləndiricisinə çevrilir. İmpedansın qutblərinin və sıfırlarının 
hesablanması aşağıdakı iki halda nəzəri maraqlıdır. 

1) Verilmiş cərəyan rejimi: 𝛿𝐽 = 0 bu halda 𝛿𝑈(𝜔) = 0, 𝑍(𝜔) ≠ 0 
2) Verilmiş gərginlik rejimi: 𝛿𝑈(𝜔) = 0 və 𝛿𝐽 = 0, 𝑍(𝜔) ≠ 0 

 
 
 

1 
 

 

𝑍(𝜔) 

𝑍(𝜔) = 0 kökləri yaranan rəqslərin tezliklərini müəyyən edir. Beləliklə, 𝑍(𝜔) = 0, 

= 0 kökləri dövrədə əmələ gələn rəqslərin tezliklərini müəyyən edir. Belə dayanıqsızlığa 

bəzən impedans dayanıqsızlığı deyilir. İndi bircinslilikdən kiçik kənaraçıxma halında xarici 

elektrik sahəsində yerləşən təmiz yarımkeçirilərdə (aşqarsız yarımkeçirici) yaranan rəqslərin 

tezliklərini hesablayaq. 

(2) tənliyindən 

 
alarıq 

 

 
Belə ki, 

δJ(t) =  
𝗌
 

4π 

∂δE(X,t) + δj(x, t) (4) 
∂t 

 
 

Buradan 

 

 

 
𝛿𝑗 = 𝑒𝜇 

𝜕 
𝑗 = 𝑒𝑛𝜇𝐸 − 𝑒 

𝜕𝑥 
(𝐷𝑛) 

𝐸 𝛿𝑛 + 𝜎 𝛿𝐸 − 𝑒 
𝜕 

(𝐷 𝑛 + 𝑛 
 

 

 
𝑑𝐷 𝛿𝐸) (5) 

 

Burada 

0   0 
 
 

𝜎 = 𝑒𝑛 

0 
 
 

[𝑑(𝜇𝐸)] 

𝜕𝑥 0 0 𝑑𝐸  

(6) 
0 𝑑𝐸 𝐸=𝐸0 

Əgər 𝜌-elektronların həcm sıxlığıdırsa, onda 𝜌0-tərpənməz yüklərin sıxlığı olar: 

𝜌0 = 𝑒𝑛 
Yaranan rəqslərin tezliklərini aşağıdakı tənliklər sistemindən tapmaq lazımdır: 

𝜕𝜌 + 𝑑  𝑗  = 0 (7) 
𝜕𝑡 
𝑑  𝐸   = 

4𝜋 
(𝜌 − 𝜌  ) (8) 

 

𝗌 0 

Bircinsli halda tam cərəyan yalnız zamandan asılıdır: 

𝐽  = 𝐽 (𝑡) (9) 

𝐸 = 𝐸0 + 𝛿𝐸, 𝑛 = 𝑛0 + 𝛿𝑛, 𝜌 = 𝜌0 + 𝛿𝜌 yaxınlaşmasından 𝛿𝐸 ≪ 𝐸0, 𝛿𝑛 ≪ 𝑛0, 𝛿𝜌 ≪ 
𝜌0 şərtlərində (7, 8, 9) tənliklərindən alırıq: 

𝑅 (𝜔)𝛿𝐸(𝑥, 𝜔) = 𝛽𝛿𝐽(𝜔) (10) 

Burada 

  𝑑2 𝑑 
 

  

𝑅(𝜔) = 𝑎2 
𝑑𝑥2 + 𝑎1 

𝑑𝑥 
+ 𝑎0 

𝑎2 = 𝐷0, 𝑎0 =  𝜔 − 
4𝜋 
𝜎 

𝗌 
𝑎   = −𝜇𝐸 + 

8𝜋 
𝐸 𝜌 

 

𝐷 (11) 
1 0 𝗌 0  0 

𝛽 = − 
4𝜋

, 𝐷 = 
𝑑𝐷

 
𝗌 𝑑(𝐸2) 

(10) tənliyini həll etmək üçün elektrik sahəsinin nümunənin sərhəddində qiymətləri 

məlum olmalıdır. Biz fərz edəcəyik ki, kiçik dəyişmələr üçün sərhəd şərtləri belədir: 

𝛿𝐸(0, 𝑡) = 𝛿𝐸(𝐿, 𝑡) = 0 (12) 

(10,11,12) ifadələrindən 
𝛿𝐸(𝑥, 𝜔) = 

𝛽 
𝛿𝐽 + ∑ 𝐴 

 𝑎 𝑘𝑥 (13) 

alarıq 
𝑎0 𝑘 𝑘 
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𝑘 = 
2𝜋 
𝑚, 𝑚 = ±1, ±2, ±3, … 

  

𝛿𝑈(𝜔) = 

 

𝐵𝐿 
 

 

𝑎0 

 

 
𝛿𝐽 = 𝑍(𝜔)𝛿𝐽 

𝑍 = − 
4𝜋𝐿 

∙ 
1 

 

(14) 
𝗌  𝜔−

4𝜋
𝜎 

𝗌 

(14) ifadəsindən görünür ki, əgər 𝜎 < 0 olsa 𝑍(𝜔) qütbə malikdir, 
4𝜋|𝜎| 

𝜔 =   
휀

 

Qütb yuxarı yarımmüstəvidə olur və dayanıqsızlıq olur. 
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УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В 
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Абстракт 

Исследованы физические условия колебаний тока в легированных 

полупроводниковых материалах, находящихся во внешнем электрическом поле. 

Определено, что частоты, создающие колебания, зависят от физических 

полупроводниковой среды. 

 

INTERNAL AND EXTERNAL INSTABILITY CONDITIONS IN 

SEMICONDUCTORS 
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Abstract 

The physical conditions of current oscillations in doped semiconductor materials in an 

external electric field are investigated. It was found that the frequencies of the arising 

oscillations depend on the physical quantities of the semiconductor medium. 
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Müəyyən temperatur intervalında məxsusi elektrikkeçiriciliyinin temperaturdan asılılığı 
aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

   exp
 
 
E  

, (1) 
 
0  

 kT 

burada ΔE – müəyyən tezlikdə aktivləşmə enerjisidir. Aktivləşmə enerjisinin temperatur 

asılılığından tapılan qiymət 0 – 0.60 eV intervalında olmuşdur. Aşağı temperaturda müəyyən 

intervalda zəif asılılıq müşahidə olunur: 

    s 
exp

 
A l 





, (2) 

0 

 

burada l
-1

 – 3 ÷ 5 arasında qiymət alır. 

 T 

Temperatur artdiqca s-in dəyişməsindən başqa  0 kəmiyyəti və aktivləşmə enerjisi də 

dəyişir. Bu onunla izah olunur ki, temperatur artdıqca ionlaşmış aşqar səviyyələrin sayı, başqa 

sözlə akseptor mərkəzlərinin kompensasiya dərəcəsi dəyişir. 

Ga2S3-ün T>350 K və 70 – 250 kHs tezlik intervalında elektrikkeçiriciliyinin 

temperatur asılılığında 0.40 – 0.50 eV aktivləşmə enerjisi hesablanıb. 

Keçiriciliyin logarimasının temperaturun tərs qiymətindən asılılığın müxtəlif tezliklərdə 

çıxarılmış qiyməti şəkil 1-də verilmişdir. 
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Şəkil 1. Ga2S3 kristalında dəyişən elektrik sahəsində keçiriciliyin temperatur asılılığı. f, 

kHs: 1 – 70; 2 – 250; 3 – 710; 4 – 2000; 5 – 5000, 6 – 11000. 

 

Şəkildən göründüyü kimi, müxtəlif tezliklərdə çıxarılmış əyrilər bir nöqtədə kəsişir. 

Baxılan oblasda asılılıq elektrikkeçiriciliyi (1) ifadəsi ilə xarakterizə olunur. Bu ifadədən 

istifadə edərək əyrilərin kəsişmə nöqtəsi üçün alınır ki: 

ln   ln    
E 

, (3) 

kT0 

burada  0 və T0 – tezlikdən asılı olmayan kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarıdır,  və E – 

müxtəlif tezliklər üçün müxtəlif (beləki, alınmış xəttlərin meyl bucaqları və onların ordinat 

oxlarından kəsdikləri parçalar elektrik sahəsinin müxtəlif tezlikləri üçün müxtəlifdir). (3) 

ifadəsindən görünür ki, ln  0 ilə E arasında xətti asılılıq var, burada Meyer-Neldel qaydası 

lo
g

σ
, 

O
m

-1
sm

-1
 

0 
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ödənilir [1, 2]:  
ln  0  AE  B , (4) 

burada, A və B elektrik sahəsinin tezliyindən və temperaturdan asılı olmayan sabitlırdir və 

kəsişmə nöqtəsinin koordinatlardan tapılır. Axırıncı ifadəni (1)-də nəzərə aldıqda: 
    exp

 E
 

1 
T0 




(5) 
0  

kT 
 

T 



 0  

alınır. Belı fərz etmək olar ki, Ga2S3 kristalında keçiricilik təkçə aktivləşmə xarakteri daşımır, 

eyni zamanda keçiricilik tunelləşməyə uyğundur, tunelləşmə exp 
E

 
kT 

ilə mütənasibdir. 

Belə qəbul olunur ki, tətbiq olunan sahənin dəyişməsi hər iki prosesin baş vermə 

prosesinin dəyişmə ehtimalı səbəb olur, belə ki, lokal səviyyələrdə yükdaşıyıcıların 

konsentrasiyası, başqa sözlə uyğun lokal səviyyələrin kompensasiya dərəcəsi dəyişir. 

Fərz olunur ki, yükdaşıma mexanizmi iki prosesdən ibarətdir: lokal səviyyələrdən 

valent zolağının hal sıxliqlarına aktivləşmə və bu quyruqda lokallaşmış hallar üzrə 

tunelləşmə. 

Ga2S3 kristalında keçiriciliyin temperatur və tezlik asılılığının tədqiqi bu kristalda geniş 
temperatur oblastında sıçrayışlı keçiricilik mövcuddur. 
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Xülasə 

Ga2S3 kridtalının keçiriciliyinin temperatur asılılığı 80-630 K temperatur intervalında 

ölçülmüşdür. Cərəyanın tezliyi 0 – 2·10
4
 kHs intervalında öyrənilmlşdir. 80-150 K temperatur 

intervalında xarici sahənin tezliyi 0-dan 50 Hs-ə qədər dəyişdikdə kristalın məxsusi 

keçiriciliyi 2 – 4 tərtib artır. Tezlik dipazonunun kənar nöqtələrində 80 K temperaturda 

məxsusi keçiriciliyin nisbəti 10
6
 olmuşdur. 

Аннотация 

Исследована температурная зависимость в интервале температур 80-630 K и при 

частотах 0 – 2·10
4
 kГц. При этом каждый цикл измерений проводился на различных 

частотах переменного тока, с поддержанием его параметров постоянными во всем 

вышеуказанном интервале температур. Удельная проводимость кристалла Ga2S3 в 

интервале 80-150 K, увеличивается на 2 – 4 порядка при увеличении частоты внешнего 

поля от 0 до 50 Гц. 

 

Abstract 

The temperature dependence is investigated in the temperature range 80-630 K and at 

frequencies of 0 – 2·10
4
 kHz. In this case, each cycle of measurements was carried out at 

different frequencies of the alternating current, with the maintenance of its parameters 

constant throughout the above temperature range. The specific conductivity of the Ga2S3 

crystal in the range 80 – 150 K increases by 2 – 4 orders of magnitude with an increase in the 

frequency of the external field from 0 to 50 Hz. 
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TlIn1x Gax Se2 KRİSTALLARININ QADAĞAN OLUNMUŞ ZONALARININ ENİNİN 

TƏRKİBDƏN ASILILIĞI 

Prof. Quliyev M.S., Dos. Quliyev N.İ., Məmmədov E.M., Bəşirli M.İ. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: qadağan olunmuş zona, atom, temperatur, zona quruluşu 

Key words: forbidden zone, atom, temperature, zone structure 

TlIn1x Gax Se2 kristallarının qadağan olunmuş zonalarının eninin tərkibdən asılılığının 

təhlili göstərmişdir ki, TlInSe2 birləşməsində üçvalentli In atomlarının üçvalentli Ga 

atomları ilə əvəz olunması zamanı qadağan olunmuş zonanın eni artır (şəkil 1). Bu artmanı 

zona quruluşuna əsaslanaraq izah etmək mümkündür [95]. Belə ki, həm TlInTe2 və TlGaTe2 

həm də TlInSe2 birləşmələrinin zona quruluşlarının hesablanması ilə müəyyən edilmişdir ki, 

həmin birləşmələrin valent zonalarının tavanı tallium , indium, selen və tellur atomlarının p 

hallarından formalaşır. Təbiidir ki, bu birləşmələrdə indium atomlarının qallium atomları ilə 

əvəz olunması halında valent zonasının tavanının formalaşmasında 5p elektronları ilə iştirak 

edən indium atomları əvəzinə 4p elektronları ilə qallium atomları iştirak etdiyindən həmin 

zonanın kiçik enerjilərə doğrü sürüşməsi və həmin istiqamətdə qadağan olunmuş zonanın hər 

iki sistem üçün azalması baş verir. 

Həmçinin TlIn1x Ga xTe2 (0.1  x  0 .9 ) kristallarının elektrik keçiriciklərinin, Holl və 

termo e.h.q əmsallarının temperatur asılılıqları da öyrənilib (şəkil 2, 3). Şəkil 2.a-dan 

göründüyü kimi x=0.9; 0.8; 0.7 və 0.6 tərkiblərinin elektrik keçiricikləri aşağı temperaturlarda 

(300-550K), 
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Şəkil 1. TlIn1x Gax Se2 kristallarının qadağan olunmuş zonalarının eninin 

tərkibdən asılılığı. 

Şəkil 3.4. TlIn1-xGaxTe2 kristallarının xüsusi elektrik keçiriciliklərinin (a) və Holl əmsallarının (b) 
temperatur asılılıqları, burada 1-x=0.1; 2-x=0.2; 3-x=0.3; 4-x=0.4; 5-x=0.5; 6-x=0.6; 7- 

x=0.7; 8-x=0.8; 9-x=0.9. 
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The studied samples are characterized by an additive level. As the amount of Ga in the 

alloys increases, the temperatures corresponding to the beginning of the specific conductivity 

shift to the lower temperature region. These temperatures are x = 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 and 0.5 are 

625, 597, 541, 533 and 520 K, respectively. The variation of the Hall coefficient with 

temperature corresponds well to the temperature dependence of the specific electrical 

conductivity. Determined by the kinetic effects of these crystals, the temperature dependence 

of Hall's motion is close to the law, in these crystals, too, the charge carriers are scattered 

mainly by longitudinal acoustic phonons. 

metallarda olduğu kimi temperatur artdıqca azalır və müəyyən temperaturdan sonra, məxsusi 
keçiririciliyin başlanması ilə artır. Kristalların  103     və 
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yüksək temperaturlu mailliklərinə əsasən təyin edilmiş qadağan olunmuş zonalarının eni bir- 

biri ilə yaxşı uzlaşır. Bu isə o deməkdir ki, tədqiq olunan nümunələr bir aşqar səviyyəsi ilə 

xarakterizə olunurlar. TlIn1x Ga xTe2 ərintilərində Ga–un miqdarı artıqca, məxsusi keçiriciliyin 

başlanğıcına uyğun gələn temperaturlar aşağı temperatur oblastına doğru sürüşür. Bu 

temperaturlar x=0.1;0.2; 0.3;0.4 və 0.5 tərkibləri üçün müvafiq olaraq 625, 597, 541, 533 və 

520 K olur. Holl əmsalının temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi xüsusi elektrik keçiriciliyinin 

temperatur asılılığı ilə yaxşı uzlaşır (şəkil 2b). Bu kristalların kinetik effektlərə əsasən təyin 

olunmuş, Holl yürüklüklərinin temperatur asılılıqları lg   f (T 3 / 2 ) qanununa yaxın olur, 

yəni bu kristallarda da yükdaşıyıcılar əsasən uzununa akustik fononlardan səpilirlər (şəkil 3a). 

TlIn1x Ga xTe2   kristallarının termo-e.h.q. əmsallarının (  ) temperatur asılılığı şəkil 3b - 

də verilmişdir. Göründüyü kimi temperatur artıqca  əvvəlcə artır, sonra isə məxsusi 

keçiriciliyin başlanması ilə azalır. Bu da mürəkkəb zona quruluşlu 

birləşmələr üçün xarakterik əlamətdir. 
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Резюме 

 

Summary 

Исследуемые образцы характеризуются аддитивным уровнем. По мере 

увеличения количества Ga в сплавах температуры, соответствующие началу удельной 

проводимости, смещаются в область более низких температур. Эти температуры равны 

x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 составляют 625, 597, 541, 533 и 520 К. соответственно. 

Изменение коэффициента Холла с температурой хорошо соответствует температурной 

зависимости удельной электропроводности. Определяемая кинетическими эффектами 

этих кристаллов температурная зависимость холловского движения близка к закону, т. 

Е. И в этих кристаллах носители заряда рассеиваются в основном на продольных 

акустических фононах. 
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TlInSe2 -NIN PSEVDOPOTENSİAL ÜSULU İLƏ ENERGETİK 

SPEKTRİNİN TƏDQİQİ (VƏ YA TƏHLİLİ) 

Prof.Quliyev M.S., dos. Quliyev N.İ., Məmmədov E.M., Abbasov R.A. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: spektr, keçidlər, zonalar, fiziki xassələr 

  Key words: spectrum, transitions, zones, physical properties  

TlInSe2 -  nın  tədqiqi  əsasən  onların  elektrik,  fotoelektrik xassələrinin, habelə 

optik spektrlərinin xüsusiyyətlərinin araşdırılması istiqamətində aparılır. 

[1]-də  tədqiqat  obyektlərinin  baza  birləşmələrindən  biri  olan TlInSe2 -nin 

psevdopotensial üsulu ilə energetik spektrinin hesabtı aparılmışdır. Bu zaman atom 

psevdopotensialları üçün Konstantinov və digərləri tərəfindən təklif olunan analitik 

ifadədən istifadə edilmişdir. Onlar tərəfindən təklif olunan ion potensiallarının 

formfaktorları  4  parametrdən  ibarət  olmuşdur.  Müəyyən  edilmişdir  ki, TlInSe2 

birləşməsinin valent zonasının tavanı T1  nöqtəsində, keçiricilik zonasının döşəməsi 

isə həcmə mərkəzləşmiş tetraqonal qəfəsin Brülliyen zonasının sərhəddində yerləşir. 

Beləliklə, bu birləşmədə çəp keçidlər mümkündür. Seçmə qaydasına görə düz keçid 

mümkün  deyildir.  Bu  hesablamalardan TlInSe2 -də  birbaşa  və  çəp  keçidlər  üçün 

aşağıdakı qiymətlər alınmışdır: E(ç)  1,21eV və E(d )  1,36eV 

Keçiricilik zonasının əsas minimumundan başqa əlavə 1,40 eV, 1,48eV və 

1,51eV- enerjilərinə müvafiq minimumlar da aşkar edilmişdir. Valent zonası 10eV 

tərtib aşağıda yerləşən əsasən qrupdan ibarətdir. Bu zonaların mənşəyinin təhlili 

göstərir ki, onlar əsas selenin s-hallarından təşkil olunur, valent zonasının tavanı isə 

əsasən tallium atomlarının s-hallarından və selenin p-hallarından təşkil edilir. 

Bu tədqiqatlar göstərir ki, TlSe tip birləşmələrin fiziki xassələrində əsas rolu 

birvalentli tallium atomları oynasa da üçvalentli tallium və ya indium atomlarının da 

həmin xassələrə təsiri nəzərə alınmalıdır.Çünki, Tl
+
Tl

+3
Se2(TlSe) birləşməsində 

üçvalentli tallium atomlarının üçvalentli indium atomları ilə əvəz olunması ilə alınan 

TlInSe2 birləşməsinin qadağan olunmuş zonasının eni (1.2 eV), TlSe-nin enindən 

(0,57eV) çox kəskin fərqlənir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Tl
+
Tl

+3
Se2 birləşməsində 

tallium atomlarının indium atomları ilə əvəz olunması zamanı indium atomları 

özlərini sırf üçvalentli deyil, tallium atomları kimi dəyişkən valentli aparmalıdır. 

TlInTe 2 monokristalının zona quruluşununun açılmasına cəhd 2 işində empirik 

psevdopotensial üsulu ilə edilmişdir. Atom psevdopotensiallarının formfaktorları 3-də 

təklif olunan analitik ifadənin köməyilə hesablanmışdır. Hesablamalar göstərmişdir ki, 
valent zonasının tavanı Brillüyen zonasının sərhəddində, yüksək simmetriyalı 

T 0,2 a,0 nöqtəsində, keçiricilik zonasının dibi isə Brillüyen zonasının sərhəddində 

D a, a, k  xətti üzərində yerləşir. Bu tip birləşmələr üçün seçmə qaydasına görə 

minimal düz keçid qadağan olunmuşdur. 

TlInTe 2 birləşməsinin zona   quruluşu   psevdopotensial üsulu   ilə   hesablanmışdır. 

Ekranlaşmanın təsirini aydınlaşdırmaq   məqsədilə TlInTe 2 birləşməsinin zona quruluşu 

iki halda hesablanmışdır. Hər iki halda eyni sayda ~ 2700 müstəvi dalğadan istifadə 

olunmuşdur. Müstəvi dalğaların maksimal kinetik enerjisi 20 Ridberq olmuşdur. 

Qəfəs   parametrləri 
0 

a  8,494 A, 
0 

c  7,181A , halkogen   parametri   x   =   0.181 

götürülmüşdür. Hesablamalarla aşkar edilmişdir  ki, 
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2 

В результате исследования было определено, что максимум валентной зоны 

расположен в высокой точке симметрии на поверхности зоны Бриллюэна и 

принадлежит неопределенному изображению. Минимум зоны проводимости относится 

к линии на поверхности зоны Бриллюэна и неприведенному изображению. Другой 

минимум зоны проводимости находится примерно на том же уровне, находится на 

линии зоны Бриллюена и относится к непередаваемому изображению. Для 

изображения есть еще один минимум, который не приведен выше минимума (~ 0,5 эВ) 

на линии. Это представляет собой минимум прямых переходов. Значение ширины 

Ekranlaşma Habbard - Şam modeli çərçivəsində fərdi yük sıxlığı ilə nəzərə  alın- 

mışdır. Bu halda TlInTe 2 birləşməsinin zona quruluşunun hesablanmasından aşağıdakı 

nəticələr alınmışdır . 

- Valent zonası üç qrupa bölünür. On zonadan ibarət yuxarı əsas qrup     ~3,5 eV 

enə malikdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu zona əsasən tallium ( Tl ), indium ( In ) və tellur 

( Te ) atomlarının p - hallarından törənmişdir. Valent zonasının tavanında həmçinin, Tl 

atomlarının s - halları da iştirak edir. 

Əsas qrupdan aşağı ~2 eV enində dörd zonadan ibarət qrup yerləşir. Bu zonalar 

əsasən tallium və indium atomlarının s - hallarından törənmişdir. 

Dörd zonadan ibarət ən aşağı qrup - 10 eV ətrafında yerləşib, tellur atomlarının s - 

hallarından törənmişdir. 
- Valent zonasının maksimumu Brillüyen zonasının səthində yüksək simmetriyalı 

T nöqtəsində yerləşir və T3 gətirilməyən təsvirə aiddir. 

- Keçirici zonanın minimumu Brillüen zonasının səthində    D xətti üzərində və D1 

gətirilməyən təsvirə aiddir. 

Keçirici   zonanın   digər minimumu   təxminən   bununla eyni səviyyədə   olub, 

Brillüyen zonasının A(0,0, k) xətti üzərində yerləşir və A4 gətirilməyən təsvirə aiddir. 

A xətti üzərində   minimumdan (~0,5 eV)   yuxarıda   A1 gətirilməyən təsvirə aid başqa 

bir minimum da mövcuddur. Bu minimum A2  A1 düz keçidləri ifadə edir. 

Hesabatın nəticələrindən alınan qadağan olunmuş zonanın eninin 0,66 eV qiyməti 

digər müəlliflərin [2,4,5] nəticələri ilə (0,70 eV) uzlaşır. 
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Summary 

 
BORLA AŞQARLANMIŞ İnSe KRİSTALINDA ENERJİ SƏVİYYƏLƏRİ 

Prof. Salmanov V.M., prof. Salmanova A.A., f.-r.e.d., Məmmədov R.M.,f.-r.e.n., 

Daşdəmirova N.D., aspirant 

Bakı Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: İnSe, bor aşqarı, elektrik keçiriciliyi, lüminessensiya, enerji səviyyələri. 

Bərabər say nisbətində indium və selen atomlarının endotermik reaksiyası nəticəsində 

sintez olunan İnSe birləşməsi üç modifikasiyada kristallaşır: β- İnSe; ε- İnSe; γ- İnSe. Hər üç 

kristal quruluşu laylı struktura malikdir və Se-İn-İn-Se atomar monolaylardan ibarət olan 

tetralayların üst-üstə düzülüşü ilə formalaşır. Laylar arasında Van-der-Vaals xarakterli zəif, 

lay daxilində isə kovalent-ion kimyəvi rabitələri mövcuddur. Kristal quruluşun müxtəlif 

modifikasiyaları tetralayların biri-birinə nəzərən müxtəlif sürüşmələri ilə fərqlənirlər. Kristal 

quruluşun formalaşdığı prosesdə bu sürüşmələri tənzimləyən idarəolunan texnoloji mexanizm 

işlənmədiyindən yetişdirilmiş kristallar müxtəlif elektrik və fotoelektrik xassəli alınırlar. Belə 

mexanizmin işlənməsi istiqamətində müxtəlif üsullardan, o cümlədən kristalın müxtəlif növ 

aşqarlarla legirə olunmasından istifadə olunur. Tərəfimizdən İnSe kristalını bor atomları ilə 

aşqarlamaqla kristalın fiziki xassələrini tədqiq etmək də belə mexanizmin müəyyən 

edilməsinə qulluq edir. 

İn-Se kimyəvi qarşılıqlı təsir butun birləşmələrdə demək olar ki, kovalent rabitə 

yaradır və atomlar arasındakı məsafə 2,5-3 Å təşkil edir [1]. Bor və selen (B-Se) atomlarının 

qarşılıqlı təsiridə yaranan rabitə məsafəsi isə 1,896 Å-ə bərabərdir [2]. Göründüyü kimi B-Se 

rabitə məsafəsi İn-Se rabitə məsafəsindən xeyli qısadır, deməli, birinci rabitə daha güclüdür. 

Ona görə də İnSe kristalını müəyyən dərəcədə bor atomları ilə aşqarlamaqla kristalın 

tetralayları arasında müəyyən nizamlılıq yaratmağa nail oluna bilər. Bir neçə tetralaylardan 

ibarət olunan İnSe 2D-kristalı praktiki və nəzəri cəhətdən böyük maraq kəsb edir. Tədqiqatlər 

göstərir ki, ifrat nazik İnSe 

2D-kristalında keçirici 

elektronların yürüklüyü 10
4
 

sm
2
/V·s qiymətinə çatır. 

İşdə 5 at.% miqdarında 

aşqarlanmış İnSe kristalı 

yetişdirilmiş  və 

nümunələrində elektrik və 

lüminessensiya xassələri 

tədqiq edilmişdir. Şəkil 

As a result of the research, it was determined that the maximum of the valence band is 

located at a high point of symmetry on the surface of the Brillouin zone and belongs to the 

undefined image. The minimum of the conduction zone refers to the line on the surface of the 

Brillouin zone and the undelivered image. The other minimum of the conduction zone is 

approximately at the same level, is located on the line of the Brilluyen zone, and belongs to 

the non-transmitted image. There is another minimum for the description that is not given 

above the minimum (~ 0.5 eV) on the line. This represents a minimum of straight transitions. 

The 0.66 eV value of the width of the restricted zone obtained from the results of the report is 

consistent with the results of other authors (0.70 eV). 

ограниченной зоны 0,66 эВ, полученное по результатам отчета, согласуется с 

результатами других авторов (0,70 эВ). 
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1.də İnSe˂B> kristalında 

elektrik keşiriciliyinin temperatur asılılığı təsvir olunmuşdur. Temperaturun iki oblastında 

xətli asılılıq müşahidə olunur. Bu asılılıqlara heablanmış aktivasiya enerjiləri 0,7 eV və 0,17 

eV təşkil edirlər. Nümunənin yüksək temperatur oblastında n-tip keçiriciliyə malik olduğunu 

nəzərə alsaq donor səviyyəsinin 0,7 eV dərinlikdə yerləşdiyini qəbul etmək olar. 

Alçaq temperatur oblastında müşahidə olunan aktivləşmə prosesinə uyğun gələn 0,17 

eV enerjini donor səviyyəsinin yerləşmə dərinliyinə aid etmək müəyyən çətinlik doğurur. 

Belə ki, Holl sabitinin temperatur asılılığının tədqiqi göstərdi ki, 250 K temperaturdan aşağıda 

nümunənin keçiriciliyinin tipi dəyişir. Keçiriciliyin tipinin dəyişməsi kristalda iki səbəbdən 

baş verə bilər: kristalda ikinci növ faza keçidi baş verdikdə və ya donor və akseptor 

səviyyələrin bərabər konsentrasiyalarında yükdaşıyıcıların yürüklüklərinin nisbətinin 

dəyişməsi hesabına. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə krisralda lüminessensiya 

hadisəsi öyrənilmişdir. 

İnSe˂B>  kristalını Nd
3+

:YAG 

lazerinin şüalanmasının   2-ci 

harmonikasının (λ=532 nm) impulsları ilə 

həyəcanlaşdırmaqla   şəkilmiş 

lüminessensiya spektrı şəkil 2-də təsvir 

olunmuşdur. Spektrdə üç şüalanma 

zolaqlarına uyğun gələn, 1.155 eV, 

1.127 eV, və 1.078 eV enerjilərdə 

yerləşən piklər müşahidə olunurlar. Bu 

enerjilə kristalın qadağan olunmuş 

enerjisindən kiçikdirlər. Deməli, şüalanma 

rekombinasiyaları aşqar səviyyələrin 

iştirakı ilə baş verirlər. Kişik enerjili 

rekombinasiyanın (1.078 eV) keçirici zonadan elektronların akseptor səviyyəsinə keçidi 

olduğunu qəbul etsək, onda elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığından tapılan 0,17 eV 

enerjinin akseptor səviyyəsinin yerləşmə dərinliyinə aid etmək olar. Həqiqətən də bu iki 

enerjilərin cəmi 1,247 eV verir ki, bu da β- İnSe kristalının qadağan olunmuş zonasının eninə 

bərabərdir [3]. 

İnSe˂B> kristalını Nd
3+

:YAG lazerinin şüalanmasının 3-cü harmonikasının (λ=355 

nm) impulsları ilə həyəcanlaşdırmaqla kristalda 1,40 eV və 1,75 eV enerjili şüalanma 

zolaqları da müşahidə olunmuşdurlar. Birinci şüalanma zolağı yüksək intensivlikli 

olduğundan 1,40 eV enerjili şüalanma rekombinasiyasını İnSe kristalıda müxtəlif 

tədqiqatlarda müşahidə olunmuş keçirici zona-valent zona düz keçidinə aid etmək olar. Digər 

şüalanma zolaşının pikinin enerjisi kristalın qadağan olunmuş zonasının enindən çoxdur. 

Təmiz İnSe kristalında belə yüksək enerjili şüalanma müşahidə olunmamışdır. Ona görə də 

İnSe˂B> kristalında 1,75 eV enerjili şüalanmalı optik keçidin bor aşqarları hesabına keçirici 

zonada yaranmış altzonadan valent zonaya baş verdiyini guman etmək olar. 
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Xülasə 

Borla aşqarlanmış İnSe kristalında yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjiləri və şüalanma 

rekombiasıyasındakı optik keçidlərin enerjiləri müəyyən edilmışdirlər. 250 K temperaturda 

kristalda keçiriciliyin tipinin inversiyası müşahidə edilmişdir. 

Аннотация 

Определены энергии активации носителей заряда и оптических переходов 

излучательных рекомбинаций в кристаллах İnSe, легированных бором. При 

температуре 250 К обнаружена инверсия типа проводимости в кристалле. 

Abstract 

The activation energies of charge carriers and optical transitions of radiative 

recombinations in İnSe crystals doped with boron are determined. At a temperature of 250 K, 

an inversion of the conductivity type was found in the crystal. 

 
 

TlGaS2 və TlInSe2 BƏRK MƏHLULLARININ SİNTEZİ VƏ ƏSAS 

PARAMETRLƏRİNİN TƏHLİLİ 

Cəfərova Samirə Qaçay qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: bərk məhlul, monokristal, difraksiya spektri, difraktoqram, TlGaS2, 

TlInSe2, Rutfeld analizi 
Keywords: solid solution, single crystal, diffraction spectrum, diffractogram, TlGaS2, 

TlInSe2, Rutfeld analysis. 

Kristalın tərkibinin və temperaturun Tl(GaS2)1–x(InSe2)x sisteminin bərk məhlullarının 

monokristallarının elektrikkeçirməsinə və dielektrik nüfuzluğuna təsiri eksperimental olaraq 

öyrənilmişdir. TlGaS2 kristallarının termal tozlandırma üsulu ilə alınmış nazik təbəqələri 

alınmış və onların xassələri massiv nümunələrin müvafiq xassələri ilə müqayisə olunmuşdur. 

Bu istiqamətdə tədqiqatlarımız göstərmişdir ki, nazik təbəqələrdə dielektrik itkilərinin və ac– 

keçiriciliyin öyrənilməsi zamanı nazik təbəqələrdə iki relaksasiya oblastı aşkar olunmuşdur. 

Bunlradan biri 1kHz, digəri isə 1MHz ətrafındadır. 

TlGaS2 və TlInSe2 kristalları unikal fiziki xassələrə malikdirlər. Bu kristalların bərk 

məhlulları isə, həm elmi cəhətdən, həm də praktiki baxımdan,böyük maraq doğurur. Bu 

sistemdə tərkibi dəyişməklə, kəsilməz fiziki xassələrə malik materiallar almaq olar. Bu da, 

həmin materialların tərkibini seçməklə, praktiki tətbiq üçün zəruri olan fiziki xassələri əldə 

etməyə imkan verir. 

TlInSe2 –TlGaS2 sistemində faza tarazlığını öyrənmək üçün ilkin yanaşmada TlInSe2 və 

TlGaS2 kristalları sintez olunmuşdur. Bu kristalların sintez texnologiyası daha əvvəllər 

işlənmiş olsa da, sintez prosesi seçilmiş termodinamik rejimdən güclü asılı olduğu üçün, hər 

bir tədqiqatçı sintez etdiyi və sonra da əldə etdiyi polikristallardan monokristal göyərtdiyi 

rejimi dəqiqliyi ilə təsvir edir ki, bu da fiziki xassələrin eksperimental tədqiqi zamanı 

müşahidə oluna biləcək uyğunsuzluqları düzgün interpretasiya etmək üçün olduqca vacib 

məqamdır. Bunu nəzərə alaraq, biz tədqiqat işimizdə TlInSe2 və TlGaS2 kristallarının sintez 

rejimini şərh etdik. 

Ilkin materiallar və tədqiqatların aparılması metodikası 

Tl(GaS2)1–x(InSe2)x bərk məhlullarının rentgenoqrafik analizi rentgen difraktometri olan 

DRON–3–də monoxromatik CuKα şüalanması ilə aparılmışdır. Monoxromator olaraq 

monokristal qrafit lövhədən istifadə edilmişdir. Bu lövhə əks olunan şüanın qabağına 

qoyulurdu. Difraksiya spektrləri avtomatik olaraq 0,03°–dən 5°  80° qədər qeyd edilmişdir. 

Tl(GaS2)1–x(InSe2)x bərk məhlullarının monokristallarından ölçüləri 2×2×0,5mm olan 

paralelepiped lövhələr kəsilmişdir. Polikristallik nümunələr isə əzilmiş toz şəkilində plastik 
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2h 

4h 

küvetlərdə sıxılaraq həblər şəklində hazırlanmışdır.Əksedici lövhə qismində isə monoklin 

quruluşlu TlGaS2kristalında (001) müstəvisi və tetraqonal quruluşlu TlInSe2kristallarında isə 
(110) müstəvisi götürülmüşdür. Elementar qəfəsin parametrləri difraktroqramdan götürülmüş 

tamprofilli analiz metodundan istifadə edərək hesablanmışdır. Bu analiz Rutfeld analizi 

adlanır və Fullpr of Proqram paketindən istifadəyə əsaslanır [1, s.12]. 

Alınan nəticələr və onların müzakirəsi 

Şəkil 1–də Tl(GaS2)1–x(InSe2)x müxtəlif tərkibli bərk məhlul monokristallarının otaq 

temperaturundakı difraktoqramlari verilmişdir. Şəkildən görünür ki, Tl(GaS2)1–x(InSe2)x 

sistemində 2 sıra bərk məhlullar alınır. Bunlardan birincisi, TlGaS2 (monoklin struktur olub 

fəza qrupu C6 –C
2
/c) əsasında TlGaS2–Tl(GaS2)0,3(InSe2)07bərk məhlulları, digəri isə 

tetroqonal strukturlu TlInSe2kristalları (fəza qrupu D18 –I4/mcm)əsasında TlInSe2– 

Tl(GaS2)0,1(InSe2)0,9 bərk məhlullarıdır. Bu bərk məhlullar arasında sərhəd x≈0,8 civarına 

təsadüf edir. Şəkildəki difraktoqramlardan görünür ki, tərkibin dəyişməsi ilə (x–in artması) 

həm monoklin, həm də tetraqonal strukturlarda difraksiya refleksləri kiçik bucaqlar oblastına 

doğru sürüşürlər. Başqa sözlə, müstəvilərarasındakı məsafələr artır. 

Evtektika 50 mol. TlInS2 tərkibində və 953 K temperaturda əmələ gəlir. Xəlitələrin 

fiziki–kimyəvi analizinin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, tərkibində 45–55 mol. 

TlInS2 olan nümunələr ikifazalıdır [2, s.479–481.]. 

 

 
 

Şəkil. 1. Tl(GaS2)1–x(InSe2)x bərk məhlullarının monkristallarının müxtəlif tərkibləri 

üçün difraktoqramlar. 

Xəlitələrin mikrostruktur analizinin nəticələrinə görə, sistemdə həllolan komponentin az 

miqdarının olduğu qatılıqlarda, xəlitələrin mikrostrukturunun dənəvər quruluşa malik olduğu 

müəyyən edilmişdir. Həll olan komponentin tərkibindən asılı olmayaraq, bərk məhlulun 

tərkibində miqdarının artması ilə mikrostruktur analizində müəyyən edilmiş dənələrin 

ölçülərinin kiçildiyi aşkar edilmişdir. Sistemdə hər iki tərəfdən həll olan komponentin 

miqdarının artması ilə xəlitələrin mikrobərkliyinin qiymətinin yüksəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Monokristal nümunələrdə x≤0,7 üçün (001) təbii qopma müstəvilərindən, x≥0,9 üçün 

isə (110) müstəvilərindən alınmış difraktoqramdan elementar qəfəsin yalnız bəzi 

parametrlərini təyin etmək mümkün olmuşdur. Buna görə də, bütün qəfəs parametrlərini təyin 

etmək üçün Tl(GaS2)1–x(InSe2)x kristallar sistemi üçün otaq temperaturunda monokristalları 

əzməklə, toz şəkilli nümunələr hazırlanmış və rentgenoqrafik analiz edilmişdir. Şəkil 2–də 

müxtəlif tərkibli toz şəkilli nümunələrin rentgenoqramları verilmişdir. Şəkildən görünür ki, 

monokristallarda olduğu kimi tozvari nümunələrdə də x–in qiymətinin artması ilə difraksiya 

refleksləri kiçik bucaqlar oblastına döğru sürüşür. 
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Şəkil. 2. Tl(GaS2)1–x(InSe2)x bərk məhlulların ovuntusunun difraktoqramları. 

TlInSe2 kristallarının elementar qəfəsi üçün alınmış parametrlər otaq temperaturunda 

(a=b=8.075(5)Å, c=6.847(4)Å) və TlGaS2 kristalları üçün isə (a=10.299(5)Å, b=10.284(5)Å, 

c=15.175(4)Å; β=99.59(1)Å) təşkil edir. Bu qiymətlər, digər müəllif–lərin nəticələri ilə yaxşı 

uyğun gəlir [3, s.386;  4, s.3218]. 

Müxtəlif tərkibli polikristallik nümunələr üçün rentgenoqramlardan Fullprof proqram 

paketinin köməyi ilə tədqiq olunan Tl(GaS2)1–x(InSe2)x kristal sisteminin elementar qəfəsinin 
parametrləri hesablanmışdır. Elementar qəfəsin təyin edilən parametrlərinin qiymətləri Cədvəl 

1–də verilmişdir. 

Cədvəl 1. 
Tl(GaS2)1–x(InSe2)x kristal sisteminin elementar qəfəs parametrləri və qəfəsin həcmi. 

 
x a, Å b, Å c, Å β, dərəcə V, Å

3
 

0 10.299 10.284 15.175 99.59 1584.80 

0.1 10.311 10.293 15.176 99.57 1588.23 

0.2 10.327 10.294 15.179 99.56 1591.21 

0.3 10.341 10.301 15.180 99.55 1594.60 

0.4 10.348 10.315 15.181 99.51 1598.14 

0.7 10.390 10.324 15.186 99.48 1606.70 

0.9 8.035 8.035 6.807 90 439.47 

1 8.075 8.075 6.847 90 446.46 

Beləliklə, eksperimentlərdən alınan məlumatlara görəTl(GaS2)1–x(InSe2)x kristallar 

sisteminin a,b,c elementar qəfəs parametrləri konsentrasiyanın artması ilə monoton olaraq 

artır. Qəfəs parametrlərinin monoton və xətti xarakterli dəyişməsi Veqard qaydasına görə 

tədqiq olunan sistemdə iki sıra bərk məhlulların yaranmasını sübut edir. Müşahidə olunan 

bərk məhlul sıralarının sərhədi x~0,8 civarına təsadüf edir. 
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Ключевые слова: лазеры оптического заполнения, инжекционные лазеры, 

поперечная и продольная генерация, однофотонная и двухфотонная возбуждения. 

Yarımkeçirici lazerlər üçün birləşmələrin alınmasında manokristalların və nazik 

pərdələrin göyərdilməsi və aşqarlanmasının yüksək təkmilləşdirilmiş teхnologiyası, omik 

kontaktların işarələnməsi və digər mürəkkəb əməliyatların yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bir 

çoх geniş zonalı p-n keçidlərində kristalların elektrik keçiriciliyinin monotip olduğuna görə 

yarımkeçirici lazer almaq olmur. Keyfiyyətli və davamlı heteroquruluşların göyərdilməsi 

üçün isə kristal qəfəsin sabit komponentlərinin uyğunluğu lazımdır ki, bu da həmişə 

reallaşmır.[1] 

SYNTHESIS AND ANALYSIS OF THE MAIN PARAMETERS OF TlGaS2 AND 

TlInSe2 SOLID SOLUTIONS 

Summary 

The effect of the crystal composition and temperature on the electrical conductivity and 

dielectric constant of single crystals of solid solutions of the Tl (GaS2) 1 - x (InSe2) x system 

has been studied experimentally. Thin layers of TlGaS2 crystals were obtained by thermal 

sputtering, and their properties were compared with those of bulk samples. In this regard, our 

studies have shown that the study of dielectric losses and starvation conductivity in thin layers 

revealed two regions of relaxation in thin layers. One is around 1 kHz and the other is around 

1 MHz. 

 
 

YARIMKEÇİRİCİ OPTİK DOLDURMALI LAZERLƏRDƏ OPTİK 

DOLDURMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI 

F.r.e.n., dos. Rustamov V.C., T.e.n., dos. Namazov Y.B., dos. Qarayev C.İ. 

Şahverənzadə N.R. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: optik doldurma,lazerlər, birfotonlu və ikifotonlu həyəcanlaşmalar, eninə 
və uzununa hasiletmə, injeksiya lazeri. 

Keywords: optical filling lasers, injection lasers, transverse and longitudinal 
generation, one-photon and two-photon excitation. 

Optik doldurma zamanı xüsusi quruluşun yaradılması tələb olunmur. Güclü və ya zəif 
aşqarlanmış p-n tip bircins nümunələrdən və ya yarımkeçiricilərdən istifadə etmək olar. Qeyd 

etmək lazımdır ki, gələcəkdə inversiya məskunlaşmasının yaradılmasının universal üsulu 

olacaq optik doldurma heteroquruluşları və kvant ölçülü təbəqələri həyəcanlandırmağa imkan 

verir. Bununla eyni zamanda, əgər injeksiya lazerlərində elektrik cərəyanı enerjisinin birbaşa 

şüalanmaya çevrilməsi baş verirsə, onda optik doldurma halında enerjinin ikimərhələli 

çevrilməsi reallaşır. Əvvəlcə, хarici şüalanmanın enerjisi kristalın müхtəlif həyəcanlaşmış 

hallarının enerjisinə çevrilir, sonra isə onun bir hissəsi yenidən spontan və ya 

stimullaşdırılmış şüalanmaya qayıdır. Bu proseslərin effektivliyi, həm işığın хarakteristikaları 

(onun spektral tərkibi, polyarlaşması, intensivliyi, koherentlik dərəcəsi və yayılma istiqaməti), 

həm də yarımkeçiricilərin хassələri və birinci növbədə onun zona quruluşu ilə təyin edilir. 

Yarımkeçiricilərdə işığın udulması və buraхılması proseslərinə хarici şərait: temperatur, 

meхaniki təzyiq, elektrik və maqnit sahələri əhəmiyyətli, bəzən isə həlledici təsir göstərir. 

Optik doldurmanın enerji kəsiyi, hələ onun kristalda udulmasından əvvəl başlayır. 

Yarımkeçirici, dielektrik sabitinin böyük qiyməti ilə хarakterizə olunduğundan, şüalanmanın 

kristalın səthinə perpendikulyar yönəlmiş хeyli hissəsi (təхminən 30%), ondan əks olunur. 

Əgər, əvvəlki kimi k() – udulma əmsalı, d-nümunənin qalınlığı k()d>>1şərti ödəmirsə, 

onda həyəcanlaşdırıcı şüalanmanın bir hissəsi kristalın arхa hissəsindən çıхır. Yekun nəticədə 

kristalda udulan enerji, şüalanma və istilik hasil edən fotolüminesensiyaya çevrilir. 
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Optik doldurma lazerlərdə hər şeydən əvvəl birfotonlu və ikifotonlu həyəcanlaşmaları 

fərqləndirmək lazımdır. Birfotonlu həyəcanlaşmada k() böyük qiymətə malik olur, (10
3
…10

5
 

sm
-1

), ona görə də inversiya məskunlaşması, qalınlığı təхminən 1/k(v) olan səthə yaхın 

təbəqədə yaranır. Hasil olunan şüalanma, həyəcanlaşdırıcı işığın yayılma istiqamətinə 
perpendikulyar yayıldığı vaхt, adətən eninə doldurma variantı reallaşır. Fəal maddənin dar 

zolağını almaq üçün həyəcanlaşdırıcı işıq silindrik linzalarla fokuslaşır. 

Ikifotonlu həyəcanlaşma zamanı hv  Eg / 2 , udulma əmsalının qiyməti o qədər də 

böyük olmur və inversiya məskunlaşması nümunənin səthindən хeyli dərində yarana bilər. 
 

Ona görə də həyəcanlaşdırıcı işığı rezonatorun oхuna həm paralel, həm də perpendtkulyar 

yönəldə bilər. (şəkil 1) 

Şəkil 1. Optik həyəcanlaşma hasiletmənin eninə (a) və uzununa variantları 

Yarımkeçiricilərin optik doldurma mənbəyi kimi daha tez-tez bərkcisimli lazerlər tətbiq 

olunur. O cümlədən GaAs – qalium arsenidin birfotonlu həyəcanlaşdırılması üçün ya 

bilavasitə yaqut lazerinin şüalanmasnın, ya da bu şüalanmanın maye azotda məcburi 

kombinasiyalı səpilməsinin stoks komponentindən istifadə edilir. GaAs ikifotonlu 

həyəcanlaşması üçün neodium lazerinin şüalanması uyğun gəlir. Bu yolla, otaq 

temperaturunda fasiləsiz hasiletmə alınmışdır. [2] 

Neodium lazerinin şüalanmasının ikinci qatının ikifotonlu udulması, geniş zonalı ZnS 

yarımkeçiricisini həyəcanlaşdırmağa və spektrin ultrabənövşəyi oblastında r1=0,33 mkm 

hasiliyyat almağa imkan verdi. GdSхSe1-х qarışıq kristallarının yaqut lazerinin şüalanması ilə 

iki fotonlu həyəcanlaşdırılması zamanı r=510…555 nm intervalında hasiliyyat alınmışdır. 

Az gücə malik hlium-neon qaz lazerinin fokuslaşdırılmış şüalanmasının sıхlığı, SdSe, GaAsP 

monokristallarında və digər yarımkeçiricilərdə hasiliyyatın həyəcanlaşdırılması üçün 

kifayətdir. 

GaAs əsasında injeksiya lazerindən InSb, InAs və InP –də hasiletmənin 

həyəcanlaşdırılması üçün stifadə edilmişdi. Injeksiya lazerinin şüalanması böyük ayrılma 

bucağı ilə хarakterizə olunduğundan, doldurmanın sıхlığını artırmaq üçün, həyəcanlaşdırılan 

lövhəni lazer diodunun rezonatorunun güzgüsünə bərkidilir. 

Hasiletmənin optik həyəcanlaşdırılması üçün yarımkeçiricilərdə, uzvi rəngləyicilərin və 

digər birləşmələrin məhlullarında şüalanma tezliyi dəyişdirilə bilən lazerlər tətbiq olunur. Bu 

lazerlər spektrin yaхın ultrabənövşəyi oblastından yaхın infraqırmızı oblasta qədər dalğa 

uzunluğunda kristalların güclü doldurulmasını həyata keçirməyə imkan verir. 

Optik doldurulmalı yarımkeçirici lazerlərin fəal mühitinin həcmi və hasiletmə gücü 

injeksiya lazerləri ilə müqayisədə iki-üç tərtib böyükdür. Qalium-arsenidlə _GaAs, birfotonlu 

həyəcanlaşma zamanı impuls rejimində 40 kVt-dan çoх güc alınır. Doldurulma gücünün 

sıхlığının yuхarı həddi maddənin dağılma hüdudu ilə məhdudlaşır. 

Zona-zona, zona-aşqar və aşqar-aşqar optik keçidlərində hasiletmə injeksiya lazerləri 

nəzəriyyəsində ətraflı öyrənilmişdir. Oradan alınmış nəticələri oprtik doldurulmalı lazerlərin 

öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, həyəcanlaşma sürətinin 

injeksiya cərəyanı ilə düz mütənasib olduğu injeksiya lazerlərindən fərqli olaraq, optik 

doldurma zamanı fəal mühitin udulma əmsalı həyəcanlaşdırıcı işığın sıхlığının funksiyasıdır. 

Birfotonlu həyəcanlaşma zamanı udulmanın doyması baş verə bilər, ikifotonlu həyəcanlaşma 

zamanı isə udulma əmsalı düşən selin gücünə mütənasib olaraq artır. 
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Аннотация 

Приведены результаты исследования поглощения света в лазерах с оптической 

зарядкой, некоторые особенности полупроводниковых лазеров на основе арсенида 

галлия. 

Abstract 

The results of studying the absorption of light in lasers with optical charging, and some 

features of semiconductor lasers based on gallium arsenide are presented. 

Ona görə də optik dodldurmalı lazerlərin öyrənilməsinə həyəcanlaşdırıcı şüalanmanın 

udulması meхanizmlərinə baхmaqla başlamaq təbiidir. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ 
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Предлагаемый в [1] способ обеспечивает, в частности, возможность 

использования тензодатчика на основе монокристалла T�InSe2 с повышенной 

величиной коэффициента тензочувствительности при нормальных (комнатных или же 

других естественных) и средних (298-673К) температурах. Один из вариантов 

осуществлен при комнатной температуре на примере регистрации динамической 

деформации.   Наклеенный  тензодатчик   из   кристалла   p-T�InSe2   устанавливается   на 

ровную стальную ленточку, один конец ленточки закреплен к неподвижному 

основанию, а другой свободный конец - на резонансной его частоте возбуждается 

переменным магнитным полем соответствующей частоты. Таким образом, тензодатчик 

подвергается синусоидальной деформации при комнатной температуре. 

На рис.1. представлена принципиальная схема регистрации деформационного 

сигнала. Тензодатчик 1 через нагрузочное сопротивление 6 и релейное устройство 3 (в 

режиме малого нагрузочного сопротивления Rk»RH) подключается в цепь постоянного 

источника тока 4 соответствующей мощности. При этом резко повышается 

температура тензодатчика 1 и за короткое время (1 -5с) достигается рабочая 

температура (~673К) за счет внутреннего нагрева. Рабочее сопротивление и 

температура тензодатчика контролируются на осциллографе 5 по величине амплитуды 

импульса напряжения на другом нагрузочном сопротивлении 6, подключенном 

последовательно с тензодатчиком 1 и источником 

прямоугольных импульсов 7. 
Релейное устройство 3 размыкает основную 

измерительную цепь - цепь высоковольтного 

напряжения 4 в момент  достижения 

соответствующего  рабочего сопротивления 
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(60-180Гц) и переменный тензосигнал от нагрузочного сопротивления 2 

регистрируется устройством регистрации 8. В качестве устройст 

(температуры) тензодатчика 1. 

При последующем цикле нагревания тензодатчик 4 испытывал синусоидальную 
деформацию на резонансной частоте подложки 

Рис.1. Принципиальная схема для регулирования чувствительности 

тензодатчиков   на   основе   монокристаллов   T�InSe2 .   1   -   тензодатчик,   2   и   6   - 

нагрузочные сопротивления, 3 - релейное устройство, 4, - высоковольтный источник 

питания, 5 и 8 - осциллографы, 7 - источник прямоугольных импульсов. 
 

ва регистрациииспользуются быстродействующие сомописцы, магнитофоны, 

осциллографы или же компютеры. Большой рабочий ток тензодатчика и повышение 

коэффициента тензочувствительности за счет внутреннего нагрева датчика обеспечили 

при этом высокую чувствительность измерительной схемы. По данной схеме оказалась 

возможной регистрация относительной деформации менее 10
-6

 при температурах 

подложки 298-303К. 

В    изобретении    [1]    подчеркивается    также    перспективность    применения 

тензодатчиков   из   кристаллов   T�InSe2 при   тензометрировании   в   условиях   высоких 

изменяющихся температур и компенсации температурной нестабильности 

характеристик датчика элетромагнитным облучением. Настоящий вариант от 

предыдущего отличается тем, что вибрирующая подложка, на которую посажен 

тензодатчик, подвергается нестационарному высокотемпературному нагреву. 

Нестабильность сопротивления и коэффициента тензочувствительности датчика, 

вызванные изменением температуры системы при измерении, компенсировались 

эквивалентным воздействием на активный элемент датчика, облучением 

электромагнитным излучением переменной интенсивности. Подложка тензодатчика 

(рис.1) при этом подвергалась с обратной стороны до (773 К) лучистой энергией 

соответствующей мощности. Активный элемент датчика с противоположной стороны 

облучался либо белым светом, либо же монохроматическим лучом, максимально 

эффективным при λ ≈1мкм. Действие повышения интенсивности облучения аналогично 

увеличению температуры датчика. Регулировкой интенсивности облучения датчика 

сопротивление и чувствительность его в процессе измерения по контрольному 

осциллографу 4 поддерживались постоянными. При отсутствии облучения по 

осциллографу 8 определяется также температура датчика, следовательно, и 

исследуемых точек упругой подложки. Результаты измерений переменной деформации 

при этом, как и в предыдущем случае, фиксировались регистрирующим устройством. 

Технико-экономическая эффективность данной работы [1] обусловлена 

следующим обстоятельством: расширение орбиты, повышение скорости и рост высоты 

полета современных летательных аппаратов (сверхзвуковые самолеты, ракеты, 

космические корабли и т.д.) приводит к необходимости измерений деформаций 

конструкций в широком интервале температур - от 77 до 873К. Особые трудности при 

этом создает высокотемпературное тензометрирование [2]. Для этой цели 

используются проволочные и полупроводниковые тензодатчики [3]. Недостатками 

проволочных тензодатчиков при высокотемпературном тензометрировании являются 

их незначительный коэффициент тензочувствительности (k=2-4), возникновение 

большой относительной помехи из-за малости полезного тензосигнала и временная 

нестабильность их параметров при установившихся высоких температурах, что 

отрицательно сказывается на результате, особенно при ресурсных испытаниях 

летательных аппаратов [4]. 

А недостатки известных в высокотемпературной тензометрии 
полупроводниковых тензодатчиков заключаются в сравнительно невысоком их 
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коэффициенте тензочувствительности и в существенном уменьшении их 

тензочувствительности с повышением температуры. В этом можно убедиться на 

большом числе примеров. Например, при высокотемпературной тензометрии до 623К 

пригодными считаются тензодатчики из GaAs Наибольшим коэффициентом 

тензочувствительности при этом обладают датчики из р- GaAs (К=64). Однако, при 

повышении температуры от комнатной до 623 К коэффициент уменьшается в два раза 

и становится равным 32 [3]. А для более широко распространенных кремниевых 

тензодатчиков повышение температуры от 298 К до 773 К при относительных 

деформациях 휀≤10
3
 приводит к уменьшению коэффициента их тензочувствительности 

от 80 до 15. 

Для области более высоких температур (373-1073К) наиболее приемлемыми 

считаются тензодатчики на основе кристаллов α-SiС обоих типов проводимости. 

Однако, датчики из n-типа α-SiС обладают при этом низким коэффициентом 

тензочувствительности (К>=30) и высоким температурным коэффициентом его 

уменьшения с ростом температуры (157∙10 
-5

 %/ К). 

Для высокотемпературной тензометрии более перспективными являются датчики 

на базе р-типа кристаллов  T�InSe2 обладающие сравнительно высоким коэффициентом 

тензочувствительности K(298К)=470. Однако тензочувствительность и при этом с 

ростом температуры резко (с температурным коэффициентом - 47∙10 
-5

) уменьшается. 

Так что с повышщением температуры от 298 К до 873К коэффициент их 

чувствительности уменьшается примерно в 4 раза [3]. Таким образом, предлагаемое 

изобретение позволяетдостичь существенного положительного эффекта, а именно 

тензометрирования с коэффициентом тензочувствительности порядка K=5000 при 

температуре около 873К. Предлагаемый в изобретении способ обеспечивает 

достижение коэффициента тензочувствительности такого же высокого порядка и при 

тензометрировании при комнатныхи средних температурах, что до сих пор не было 

достигнуто известными датчиками и способами управления чувствительности. 

Известные способы компенсации температурных нестабильностей характеристик 

датчиков при тензометрировании в условиях высоких изменяющихся температур 

существенно осложняют электронные схемы и оборудование [2-3]. Предлагаемый в 

настоящем изобретении способ компенсации температурных изменений внешним 

воздействием света переменной интенсивности на активный элемент тензодатчика 

значительно упрощает электронные схемы и обеспечивает высокую точность 

(надежность) результатов измерений. Изобретение может принести успех при 

высокотемпературном тензометрировании. Использование его особенно может быть 

полезным при строении и испытании сверхзвуковых самолетов и других современных 

летательных аппаратов. 
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Аннотация 

Изложены результаты исследований процессов регулирование чувствительности 

тензодатчиков интеркалированных T�InSe2  Li  
Abstract 

The results of studies of the processes of regulation of the sensitivity of intercalated strain 

gauges are presented. 
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asılılığı. 

Key words: crystal, solid solution, diffraction, phase transition, elementary nucleus, 
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TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 kristalları təbəqəli yarımkeçirici seqnetoelektrik tipli 

TlA
III

B2
VI(A-In,Ga;B-S,Se,Te) ailəyə məxsus olub maraqlı fiziki xassələrə malikdirlər. 

Birincisi, təbəqəli struktura malik olmaları bu kristalları güclü anizotropik xarakteristikaya 
gətirib çıxarır. İkincisi, bu kristallara ardıcıl faza keçidləri xarakterikdir. Yəni, uzun periodlu 
ölçülən və ölçülməyən modullaşmış yüksək struktur dəyişməsi temperaturun dəyişməsi ilə 
baş verir. 

Neytronların difraksiya metodu ilə [1] və rentgen şüaların dəyişməsi [2] TlInS2-də 

T1=216 K və T2=202 K deşik keçiriciliyi tapılmışdır. TlGaS2 kristallarının istilik tutumunun 

tədqiqində [3]-də T1=177 K və T2=244 K faza keçidləri aşkarlanmışdır. Nəticədə 

rentenoqrafik tədqiqatlarda TlGaSe2 [4] müəyyən edilmişdirki, 110-117 K intervalda ölçülə 

bilməyən faza var, haradaki, T1=177 K-də faza keçidinin temperaturu para fazadan ölçülə 

bilməyən fazaya T2=110 K-də ölçülə bilməyən fazadan ölçülə bilən fazaya uyğundur. Qeyd 

etmək lazımdırki, [5]-də göstərildiyi kimi TlGaSe2-nin deelektrik xarakteristikalarını tədqiq 

edərkən Ɛ
'
=µ əyrisində T1=108 K, T2=115 K və T3= 242 K-də anomaliya tapılmışdır. Bundan 

başqa çoxsaylı tədqiqatlarda başqa fiziki xassələri öyrənərkən ardıcıl olaraq faza keçidinin 

olması təsdiq edilmişdir. Lakin faza keçidinin temperatur qiyməti ədəbiyyatda göstərildiyi 
kimi müxtəlif müəlliflər tərəfindən heç də eyni tədqiq olunmamışdır ki. bu da hər hansı 

nəticəni almağa imkan vermir. Məsələn, faza keçidi üçün TlInS2-nin temperatur qiyməti 

TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 kristalları üçün müxtəlif fiziki xassələrindən təyin olunmuş [6]-da 
göstərildiyi kimi fərqlənirlər. Bu fərqlənmə bir neçə səbəbdən ola bilər. 

Birincisi, modullaşmış yüksək struktur nümunənin halı üçün çox həssasdır (struktur 

deşiklər, müxtəlif aşqarlar və.s) bu da faza keçidinin temperaturuna təsir edir. 

İkincisi bu krsitallar təbəqəli olduğundan onlar politipliyə [7-9] meyillidirlər, onların 

fiziki xassələri bir-birindən fərqlənəcəkdir, bu isə faza keçidinin struktur temperaturuna təsir 

edəcək. TlInS2 kristallaında politiplik müşahidə edilir, elementar nüvənin parametrləri 

c1≈15Ǻ, c2≈60Ǻ və c3≈120Ǻ, temperaturu isə faza keçidinin ölçülə bilməyən fazadan ölçülə 

bilən fazaya keçmə halında uyğun olaraq Tc1=204 K, Tc2 =215 K və Tc3= 201 K olur. Bəzən 

kristallarda politip qarışığı əmələ gələ bilir. [9]-da politiplərin faza keçidinin strukturuna təsiri 

tədqiq edilmişdir. Göstərilir ki, TlGaSe2 üçün C politipi modulaşmış yüksək strukturla 

müşahidə edilir, belə ki, faza keçidi TL=108 K-də elementar nüvə parametrlərinin pilləvari 
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𝑘 

dəyişməsi ilə müşahidə olunur, faza keçidinin isə TL=119 K-də C=f(T) əyrisində dəqiq əyri 

ilə görünür. 

Hər üç birləşmə monoklin simmetriyaya malikdir. TlInS2 üçün a=10,90 Ǻ, b=10,94 Ǻ, 
c=15,18 Ǻ β=100,21

°
 [10] və a=10,942 Ǻ, b=10,484 Ǻ, c=15,606 Ǻ β=100,70

°
 [11] TlGaS2 

üçün a=10,299 Ǻ, b=10,284 Ǻ, c=15,175 Ǻ, β=99,603
°
[12]; TlGaSe2 üçün isə a=10,772 Ǻ, 

b=10,771 Ǻ, c=15,636 Ǻ β=100,06
°
 [13]. Belə ki, faza keçidini kristallik qəfəsdə struktur 

dəyişməsi ilə faza keçidinin temperaturunun dəyişməsi üçün presizion tədqiqatın aparılması 

elementar nüvə parametrlərinin TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 –nin temperatur asılığı öyrənilsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Şəkil 1. TlInS2 kristalının elementar nüvəsinin parametrinin qiymətinin 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇)- 

dən asılılığı. 

 

Ekspermentin metodikası 

TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 kristallarının aşağı temperaturlu rentgenoqrafik tədqiqatları 

TUR – MG2(CuK2) şüalanma difraktometrində aparılmışdır. 100-300 K intervalında aşağı 

temperaturlu rentgen kamerasından istifadə etməklə temperaturun 100-300 K intervalında 

aparılmışdır. Bu yapon firmasının kamerası nümunədəki temperaturu yavaş-yavaş dəyişməklə 

aparmağa imkan verir. Bu ona görə mümükündür ki, qızdırıcı kütləyə malik tutqacın üstündə 

olmaqla aparılır. Tutqac Duar qabın dibinə qoyulur, bura maye azot tökülür. Nümunə olaraq 

tədqiq olunan monokristallik plastiklər olub, ölçüləri 4x3x2 mm olub (001) müstəvisində 

kəsilmişdir. Difraksiya spektrinin temperaturdan asılılığı kəsilməz skanirolaniya ilə υ-2υ 

olmaqla seçilmiş profillərin reflekslərinin hər 24 K olmaqla 0,25 dər/dəq sürəti ilə aparılır. 

Difraksiya bucaqları refleks profillərin ağırlıq mərkəzi ilə təyin edilir. Dəqiqlik ≈0,2
'
 -0,4

'
 

olmuşdur. Təbəqələr aşağı temperatur asılılığı d(0,001) refleks bucaqlarının qiymətinin 

ölçülməsi ilə təyin edilir. Reflekslər 0,14 olub TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 kristalları üçün 

monoklin sinqoniya kristalları üçün temperaturun dəyişməsi zamanı nəinki müstəvilər arası 

məsafə d dəyişir, həm də müstəvilər arası bucaq β-da dəyişir. (00l) kristalloqrafik müstəvi 

üçün müstəvilər arası məsafə 𝑑 = 
𝑐 sin 𝛽 

düsturu ilə təyin edilir. Beləki biz β-nın tempeaturdan 
𝑙 

asılılığını təyin edə bilmədiyimizdən qrafiklər 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) koordinatlarında qurulur. 
Nümunənin temperaturunu mis-konstantan termo cütü ilə ölçülür və BPT-3 bloku əsasında 

aparılır. Nümunə hər ölçü arası 10-15 dəq verilən temperaturda saxlanılır. İstidən genişlənmə 

əmsalının təyin etmək üçün (KTP) eksperimental nöqtələrdən 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) qiymətinə 

uyğun aproksimasiya əyriləri qurulur. Hansı ki, mümkün polinom tipli olan parçalardan 

ibarətdir. 

𝐿 = 𝐴 + ∑𝐼𝐼(−1)𝑐 𝐵𝑇 
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Aproksimasiya əyriləri temperatur uzunluqlarına bölünür, bu uzunluq 1,5L idi, hansı 

ki. KTP-in hesaplanması 
∆𝐿 

𝑎𝐿 = 
𝐿∆𝑇 

düsturu ilə aparılırdı. Burada L 𝑐 sin 𝛽-nın qiymətidir. Bu da ∆𝑇-nin ortasıdır. ∆𝐿 isə 

𝑐 sin 𝛽-nın bu kəsikdəki qiymətləridir. 

Nəticə və onun müzakirələri 

100-300 K intervalında TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 kristallarının elementar nüvələrin 

parametri ölçülmüşdür. Bu elementar nüvələrin parametrlərin qiyməti otaq temperaturunda 

təyin edilmiş və 15,188±0,002 , 15,699±0,002, 15,208±0,002 Ǻ olmuşdur. Şəkil 1-də 

temperaturdan asılılığı 𝑐 sin 𝛽 parametri göstərilən kristallar üçün verilmişdir. Şəkildən 

göründüyü kimi temperatur artdıqca 𝑐 sin 𝛽-nın qiyməti artır. Şəkil 1-də TlInS2 kristalının 

elementar nüvəsinin parametrinin qiyməti 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇)-dən asılılığı verilmişdir. Şəkildən 

göründüyü kimi 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) asılılığı bu kristal üçün qeyri xəttidir. 

7.  

Şəkil 2. TlGaSe2 kristalı üçün elementar nüvənin parametrlərinin temperaturdan asılılığı. 

T=204 K-də 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) əyrisində əyilmə görünür və KTP=αc=f(T) asılılığından 

maksimumu müşahidə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu kristalda T1=216 K-də faza 

keçidinin para faza halından qeyri ölçülü fazaya, T=204 K-də isə qeyri ölçülü faza halına 

keçir; T=20 K-də isə qeyri ölçülü fazadan ölçülü fazaya [11] keçir. Şəkildən göründüyü kimi 

faza keçidi para fazadan qeyri ölçülü fazaya T1= 216 K TlInS2 kristalında 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) 
əyrisində heç görsənmir. 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) əyrisində anomaliyanın olmaması faza keçidi 

oblastında para faza qeyri ölçülü faza, onunla şərtlənir ki, bu keçid faza keçidinin 2-ci tipinə 

aiddir, onda ki, faza keçidi qeyri ölçülü faza – ölçülü faza Tc = 204 K-də faza keçidi ölçüsünə 

aiddir. [14] Şəkildən görünürki, istidən genişlənmə əmsalı tempeatur artdıqca dəyişir, beləki 

200-300 K oblastında temperatur artdıqca o azalır. TlGaSe2 kristalı üçün elementar nüvənin 

parametrlərinin temperaturdan asılılığı Şəkil 2-də verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi 

TlGaSe2-nin elementar nüvəsinin parametri temperatur artdıqca yavaş-yavaş artır. Lakin 
𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) əyrisində əyintilər halında anomaliyalar görünür. T1=110 K oblastında dəqiq 

əyri görünür, bu da TlGaSe2 kristalında bu temperaturda struktur dəyişmələri olduğununu 

göstərir. Ədəbiyyatda çoxsaylı tədqiqatların nəticəsi verilir. Bu kristallara məxsus çoxsaylı 

fiziki xassələrin haradaki bu xassələrə uyğun anomaliyalar T1=110 K-də həmçinin T2=200- 

215 K-də və T3=240-250 K [6]-da verilir. Şəkil 2-dən görünür ki, T2=215 K və T3=240 K-də 
𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) əyrisində həmçinin anomaliyalar müşahidə edilir. Əyri halında hansı ki, 

kristallarda bu temperaturda struktur dəyişmələr olduğunu söyləməyə imkan verir. TlGaSe2 

kristallarında istidən genişlənmə əmsallarını tədqiq olunan temperatur oblastında dəyişməsi 

azdır və faza keçidinə uyğun temperatur oblastında sabit qalır. 
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8. 

Şəkil   3. TlGaS2 kristalına uyğun 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) elementar nüvənin parametrinin 

temperaturdan asılılığı 
 

Şəkil 3-də TlGaS2 kristalına uyğun 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) elementar nüvənin parametrinin 

temperaturdan asılılığı verilir. Şəkildən göründüyü kimi 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇) əyrisində T1=167 K 

və T2=247 K-də dəqiq əyri görünür ki, bu da bu birləşmənin kristal qəfəsində struktur 

dəyişmələri olur ki, nəticə [3]-ki ilə yaxşı uyğunlaşır. KTP tədqiq olunan temperatur 

intervalında temperatur artdıqca dəyişmir, Lakin T2-T1 intervalında bu mütləq qiymətcə başqa 

oblastlara nistəbən 1,5 dəfə azdır. Yəqin ki, bu temeratur oblastında qeyri ölçülü fazanın 

oblastı ilə şərtlənir. Bunu isbat etmək üçün sonrakı tədqiqatlar aşağı temperaturlu 

rentgenoqrafik tədqiqatlar üzrə aparılır. Sonrakı maraq ondan ibarətdir ki, TlGaS2 birləşməsi 

əsasında faza keçidinin bərk məhlul halında özünü necə aparacaq. 𝑐 sin 𝛽-nın qiyməti 

TlGa0,05Co0,005S2 bərk məhlulu üçün temeraturdan asılılığı ölçülmüşdür. Şəkil 4-də 
𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇)-nin asılılığı bu tərtib üçün verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
Şəkil 4. 𝑐 sin 𝛽-nın qiyməti TlGa0,05Co0,005S2 bərk məhlulu üçün temeraturdan asılılığı 

 

Şəkildən görünür ki, (80-280 K) intervalında praktik olaraq parametrlərin temperaturdan 

asılılığı xətti xarakter daşıyır. Anomaliya T=247 K-də itir və əyri əvəzində 𝑐 sin 𝛽 = 𝑓(𝑇)-də 

T1=167 K-də təmiz TlGaS2 üçün anomaliya maksimumun yayılması şəklində əmələ gəlir. Nu 

anomaliyanın vəziyyətindən görünür ki, faza keçidinin TlGa0,05Co0,005S2 bərk məhlulunda 

daha aşağı temperatura qədər sürüşür. (T1=150 K) Məlumdur ki, defektlərin artması kristallik 
qəfəsdə faza keçidinin temperaturunun azalmasına gətirib çıxarır 

TlInS2, TlGaS2 və TlGaSe2 və TlGa0,05Co0,005S2 kristallarında aparılan aşağı temperaturlu 

rentgenoqrafiya tədqiqatlar olmuşdur. Bu parametrin dəyişmə xarakteri 100-300 K-də 

müəyyən edilmişdir. C oxu istiqamətində istidən genişlənmə əmsalının qiyməti təyin 

edilmişdir. Rentgenoqrafik metodla TlGaS2 kristalında T1=167 K və T2=247 K, TlInS2 üçün 

Tc=204 K TlGaSe2 üçün isə T1=110 K T2=217 K, T3=210 K faza keçidinin olması təsdiq 
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edilmişdir. Göstərilmişdir ki, TlGa0,05Co0,005S2 bərk məhlulunda TlGaS2-yə nəzərən faza 

keçidinin T2=247 K-də yox olur, T1=167 K-də isə daha aşağı tempeaturlara doğru sürüşür. 
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Summary 

Results of X_ray investigation of unit cell parameters and thermal expansion coefficients of 

TlInS2, TlGaS2, TlGaSe2 crystals in the temperature region 100–300 K are presented. It is 

shown, that the unit cell parametersof all investigated crystals gradually increase with 

temperature increasing. Anomalies in the form of kinks and bends are observed on the curves 

of temperature dependences of these parameters at temperatures corresponding to phase 

transitions in these crystals. Thermal expansion coefficients along the crystallographic 

direction [001] of these crystals are determined. It is established, that the their values change 

slightly with tem perature increasing. 
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KONDENSƏ OLUNAN HAL FİZİKASI 

 

İN2SE3 ƏLAVƏLİ AŞAĞI SIXLIQLI POLİETİLENİN MÖHKƏMLİYİNƏ XARİCİ 

AMİLLƏRİN TƏSİRİ 

Dos. Quliyev N.İ., Bayramov R.A., Həşimova N.T., Hüseynova M.F. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: mexaniki möhkəmlik, dözümlülük, ASPE+In2Se3, yüklənmə müddəti. 

  Key words: mechanical strength, durability ASPE+In2Se3, loading time  

ASPE+In2Se3 kompozitlərinin möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi şəkil 1- də təsvir 
olunan qurğuda aparılmışdır. Qurğu Jukov və Tomaşevski tərəfindən qurulmuşdur. 

Emallaşdırılmış alüminium naqildən sarınmış yüngül plastmas (1) makarası, 

elektromaqnitinin dairəvi boşluğunda sərbəst olaraq 

yerini dəyişir. (3) sarğısının həmin boşluqda yaratdığı 

elektromaqnit sahəsinin tezliyi 10000 Hs - ə çatır. 

Makaradan keçən cərəyanı dəyişməklə, lazım olan 

gərilmə qüvvəsini hərəkətli sistemə birləşdirilmiş (5) 

sınaq nümunəsinə vermək otur. Zərbə ilə yükləmə 

zamanı qüvvə impulsunun formasını idarə etmək üçün, 

nümunə və çevik (hərəkətli) makara arasında (4) maye 

dempferi yerləşdirilib. Dempfer, içərisinə yağ 

doldurulmuş stəkanda yerləşdirilmiş, deşiyi olan dür 

alümini umdan hazırlanmış iki yüngül diskdən ibarətdir. 

Disklərdən birinin digərinə nəzərən vəziyyətini 

dəyişməklə, yanğın açılma dərəcəsini artırmaqla, zəruri 

olan sönmə əmsalını almaq olur. 

(2) 

Şəkil 1: Çevik yüklənmə 

qurğusu: 

1- alüminium sarğılı sarğac; 2 - 

elektromaqnit;3 - elektromaqnit 

 

ox l O^N/ m2 0 x 10"6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2. Mexaniki gərginliyin deformasiya sürətindən (a), və 
temperaturdan asılılığı (b). 

N/m2  
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Mexaniki dempfer əvəzinə elektrik qurğusundan da istifadə etmək olar. Nümunəyə 

göstərilən qısa müddətli təsir osilloqrafla qeyd edilir, istifadə oluan sxem yüksək tezlikli 

cərəyanın amplitud modulyasiyasını reallaşdıran tutum ötürücüsündən, detektordan və 

ossiloqrafdan ibarətdir. Ötürücünün məxsusi rəqslərinin yüksək tezliyə malik olması (0 – 

1000 kHs-ə qədər) nümunəyə göstərilən təsiri 0 – 1000 Hs tezlik intervalında qeyd etməyə 

imkan verir. Cihaz aşağıdakı kimi işləyir. Nümunəyə göstərilən təsir, ötürücünün 

membranının əyilməsinə səbəb olur, onun tutumunu dəyişdirir və bu dəyişmə gərginlik 

dəyişməsinə çevrilir. Alınmış həmin elektrik siqnalı gücləndirilir və ossilloqrafda öz əkisni 

tapır. (1) makarasına cərəyan verməklə, eyni zamanda şüanın üfqi meylini qeyd edən system 

işə düşür. Bu halda ossilloqrafın ekranında nümunəyə göstərilən təsirin zamana görə 

dəyişməsi öz əksini tapır. Qeyd edək ki, nümunənin dözümlülüyü çox yüksək olduqda onun 

xarakteristikalarının təyin olumnası zamam xüsusi əlavə qurğudan istifadə edilir. 

ASPE+xhəcm%In2Se3 kompozitlərində dağıdıcı gərginliyin deformasiya sürətindən 

asılılığının tədqiqinin nəticələri şəkil 2a-da verilmişdir. Tədqiqat (0<x<10 tərkibli 

kompozitlərdə) deformasiya sürətinin 0-270mm/dəq sürət intervalmda dəyişməsi halında 

aparılmışdır. Şəkildən görünür ki, kompozitlərin tərkibndə İn2Se3 əlavəsnin həcmi miqdan 

artdıqca kompozitlərin möhkəmliyi artır, deformasiya sürətinin 180mm/dəq qiymətinə qədər 

xarakterik olaraq tədqiq olunan bütün nümunələrin hamısında möhkəmliyin kəskin azalması, 

sonra isə zəif azalması müşahidə edilir. 

Dağıdıcı gərginliyin temperaturdan və In2Se3 əlavəsinin miqdarından asılılığının 

tədqiqinin nəticələri şəkil 2b - də verilmişdir. Nəticələrin təhlili göstərir ki, kompozitlərin 

tərkibində İn2Se3 əlavəsinin miqdarı artdıqca möhkəmlik σp ədədi qiymətcə artır, 

temperaturun artması isə bərklik 90° - yə qədər kəskin, 180° - ə qədər isə zəif azalır. 

Şəkil 3a- da ASPE+xhəcm%İmSe? kompozitlərinin mexaniki möhkəmliklərinin 

elektriklə yükləmnə müddətindən asılılığı verilmişdir. Tədqiqatlar 20°C - də hava şəraitində 

aparılmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASPE+xhəcm%In2Se3 kompozitlərində uzunömürlülüyün temperaturdan asılı olaraq 

tədqiqinin nəticələri şəkil 3b - də verilib. Tədqiqatlar həm normal nümunələrdə, həm də l0kV 

gərginliyin təsirə məruz qalan nümunələrdə aparılmışdır. Şəkildən göründüyü kimi tərkibdə 

İn2Se3 əlavəsinin miqdarından asılı olmayaraq asılılıqların ekstrapolyasiyası ordinat oxunu, 

lgσ=-12 - də kəsir. Uzunömürlülüyün temperaturdan eksponensial asılı olmasım bilərək 

   exp
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buradan τ0 =10 
-12

 san alınır. Bu müddət bərk cisimlərdə atomların məxsusi rəqs 
periodlarının üzərinə düşür,U - mexaniki dağılma prosesinin aktivləşmə eneıjisi olub 
materiala təsir edən mexaniki gərginlikdən asılıdır. Yuxarıdakı ifadədən istifadə etməklə onu 

aşağıdakı kimi hesablamaq olar. U=2,3RT(lgτ-lgτ0) burada τ və τ0 müvafiq olaraq T 
temperaturunda və T=0 temperaturda uzunömürlülük müddətləridir. 
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Резюме 

В работе излагаются результаты исследования механической прочности и 

долговечности композиционных материалов İn2Se3 зависимости от температуры, 

напряжения и времени деформации. 

Summary 

In this paper presented the results of investigations of mechanical strength and 

durabilitv of composite materials İn2Se3 depending on the temperature, voltage and time of 

deformation. 

 
ELEKTRİK QAZ BOŞALMASININ ZnO-PE VƏ ZnO-F2M ƏSASLI KOMPOZİT 
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электрический газовый разряд. 
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Xülasə 

ZnO-Pe və ZnO-F2M əsaslı kompozitlər elektrik qaz boşalmasında 3-10 dəqiqə 

işləndikdən sonra nümunələrin volt-amper xarakteristikaları çıxarılmışdır. Müəyyən 

olunmuşdur ki, elektrik qaz boşalması prosesindən sonra həm ZnO-Pe, həmçinin ZnO-F2M 

kompozitlərin açılma gərginlikləri kəsgin olaraq azalır. 

Məlumdur ki, kompozit varistorlar əsasən iki fazalı sistem olub orqanik və qeyri- 

orqanik fazalardan ibarətdir. Qeyri-orqanik faza disperqator, orqanik faza isə dispersiya 

olunmuş matrisadır. Bu iki fazanın sərhəddində keçid təbəqə formalaşır. Keçid təbəqənin 

strukturu, mexaniki və elektrofiziki xassələri disperqatorla dispersiya olunmuş fazalar 

arasındakı qarşılıqlı təsirdən asılıdır. Fazalararası qarşılıqlı təsir isə keramikanın hissəcikləri 

ilə dispersiya olunmuş kompozitlərin alınması prosesində yaranan struktur dəyişikliklərlə 

təyin olunur. Ona görə də məqalədə kompozit varistorların xassələrinə təsir edə bilən struktur 

dəyişiklikləri öyrənilmişdir[1;2;3]. 



347  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, aşqarlı ZnO-polimer kompozitlərinin polimer fazasında 

məqsədəuyğun struktur dəyişiklikləri aparmaq üçün ən effektli üsul onların elektrik qaz 

boşalması şəraitində modifikasiyasıdır. Çoxlu sayda təcrübi nəticələr göstərir ki, [1] polyar 

hallogen tərkibli polimerlər, qeyri-polyar kovalent rabitəli polimerlərlə müqayisədə elektrik 

qa boşalmasının təsirinə daha həssasdır. Qeyd edilən nəticəni elektrik qaz boşalması 

şəraitində modifikasiya olunmuş kompozitlərin açılma gərginliyinin dəyişməsi misalında 

aydınlaşdıraq. Elektrik qaz boşalmasının ZnO-PE (polietilen) ZnO-F2M (polivinilidenftorid) 

kompozitinin açılma gərginliyinə təsiri 2 texnoloji rejimdə aparılmışdır: 

1) ZnO-Pe kompoziti 3-10 dəqiqə elektrik qaz boşalmasında işlənilmiş və Uaç=f(Ф) 

asılılığı öyrənilmişdir(şək.1); 

2) ZnO-F2M kompoziti 3-10 dəqiqə elektrik qaz boşalmasında işlənilmiş və Uaç=f(Ф) 

asılılığı öyrənilmişdir(şək.2); 
 

 

Şəkil 1. Elektrik qaz boşalmasında 

işlənmiş və boşalmada işlənməmiş 

kompozitlərin volt-amper 

xarakteristikası (50%ZnO+50%PE) 

1- boşalmada işlənməmiş nümunə; 
2- 3 dəqiqə boşalmada işlənmiş 

nümunə; 

3- 10 dəqiqə boşalmada işlənmiş 

nümunə; 

Şəkil 2. Elektrik qaz boşalmasında işlənmiş 

və boşalmada işlənməmiş kompozitlərin 

volt-amper xarakteristikası 

(50%ZnO+50%F2M) 

1- boşalmada işlənməmiş nümunə; 

2- 3 dəqiqə boşalmada işlənmiş nümunə; 

3- 10 dəqiqə boşalmada işlənmiş nümunə; 

 

Şəkillərdən (şək.1 və şək.2) görünür ki, elektrik qaz boşalmasında işlənməmiş 

kompozitlərin Uaç=f(Ф) asılılığı, elektrik qaz boşalmasında işlənmiş kompozitlərin Uaç=f(Ф) 

asılılığından kəsgin fərqlənir. Bu effektin mexanizminə baxaq. Əvvəlcə elektrik qaz 

boşalmasında işlənməmiş kompozitlərin doldurucunun həcmi faizindən asılılığını izah edək. 

Şəkillərdən (şək.1 və şək.2) görünür ki, bu asılılıq ekstremal xarakterlidir. 

Doldurucunun həcmi faizi artdıqca əvvəlcə açılma gərginliyi artır, maksimuma çatır, sonra isə 

azalır. Bu effekti aşağıdakı kimi izah etmək olar. Əvvəlcə qeyd edək ki, elektrik qaz 

boşalmasının təsirinə məruz qalmamış ZnO-PE və ZnO-F2M kompozitlərinin açılma 

gərginliyinin doldurucunun həcmi faizindən ekstremal asılılığı kifayət qədər mürəkkəb 

proseslərin nəticəsidir. Əgər qəbul etsək ki, açılma gərginliyi bilavasitə doldurucu ilə polimer 

sərhəddində yaranan potensial çəpərin qiymətindən asılıdır, onda potensial çəpəri təyin edən 

parametrlərin doldurucunun kompozitdəki həcmi faizinin variasiyası ilə necə dəyişməsini 

təyin etmək lazımdır. 

Bilirik ki, fazalararası sərhəddə potensial çəpəri təyin edən parametrlər bunlardır: 

potensial çəpərin eni(fazalararası sərhəddin qalınlığı), potensial çəpərin hündürlüyü, 

kompozitlərin dielektrik nüfuzluğu, fazalararası sərhəddə tələlərin konsentrasiyası. 
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İndi isə göstərilən parametrlərin kompozitin doldurucunun həcmi faizindən asılı olaraq 

necə dəyişə biləcəyinin mümkün mexanizmini verək. 

a) Hesab etmək olar ki, ZnO-nun həcmi faizi artdıqca onun hissəciklərinin inteqral 

səthinin sahəsi artır. Bu onunla nəticələnə bilər ki, aşqarlı ZnO-nun həcmi faizi artdıqca 

potensial çəpərə kəsgin təsir edə biləcək aşqarlı ZnO-polimer fazalararası keçid təbəqənin 

qalınlığı azalacaqdır. 

b) Kompozitdə doldurucunun həcmi faizi artdiqca onun ala biləcəyi qiymətini uyğun 

olaraq təqribən ZnO və polimer sərhəddinin dielektrik nüfuzluğu kimi götürmək olar. 

Elə isə doldurucunun həcmi faizi artdıqca polimerin həcmi azaldığı üçün makroskopik 

dielektrik nüfuzluğu yavaş-yavaş azalmalı və ZnO-nun anoloji parametrinə yaxınlaşmalıdır. 

Daha mürəkkəb qanunla dəyişən potensial çəpərin qiymətinə kəsgin təsir edən faktor 

fazalararası sərhəddəki lokal səviyyələrin konsentrasiyasıdır. Güman edilir ki, bu parametr 

kompozitdə doldurucunun həcmi faizi dəyişdikcə polimer matrisanın fiziki və kimyəvi 

strukturlarının dəyişməsi ilə təyin olunmalıdır. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТНЫХ ВАРИСТРОВ НА 

ОСНОВЕ ZnO-ПЭ И ZnO-Ф2М 

Д.ф.ф.н. Ахадзаде Ш.М. 
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Абстракт 

Вольт-амперные характеристики образцов были получены после 3-10 минут 

обработки композитов на основе ZnO-ПЭ и ZnO- Ф2M в электрическом газовом 

разряде.Установлено, что после процесса электрического газового разряда напряжения 

открывания композитов ZnO-ПЭ и ZnO-F2M резко снижаются. 

 

INFLUENCE OF ELECTRIC GAS DISCHARGE ON ELECTRICAL 

CHARACTERISTICS OF COMPOSITE VARISTERS BASED ON ZnO-PE AND 

ZnO-F2М 

PhD. Ahadzade Sh.M. 

Institut of Physics of National Academy of Science of Azerbaijan, Baku 

Abstract 

The current-voltage characteristics of the samples were obtained after 3-10 minutes of 

processing the composites based on ZnO-PE and ZnO-F2M in an electric gas discharge.It was 

found that after the process of electric gas discharge, the opening voltages of the ZnO-PE and 

ZnO-F2M composites sharply decrease. 
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Summary 

In this paper was given total information about innovative basis of research renewable 

energy potential of the Azerbaijan Republic on climatic changes based on scientific 

comparative research of the world experience, also on information, by the State Program on 

the use of alternative and renewable energy sources materials. Azerbaijan has renewable 

natural resources, favorable for its energy-efficient potential, according to the amount of 

sunny and windy days. In recent years, countries of the world have been trying to attract new 

energy sources in its fuel-energy balance. 

 
Key words: innovative research methods, renewable resources, energy-efficient 

potential, non-traditional technology. 

Açar sözlər: innovativ tədqiqat üsulları, bərpa olunan mənbələr, enerjitutumlu 
potensial, qeyri-ənənəvi texnologiyalar. 

INTRODUCTION 

Use of renewable and ecological energy sources, along with saving large quantities of 

fuel burned at thermal power plants, also significantly reduces the amount of harmful 

emissions into the environment and the use of alternative energy sources by using the 

country's natural potential paves the way for progressive changes in the future development 

directions of the electric power industry. Azerbaijan has favorable opportunities and 

renewable natural resources in terms of its inexhaustible energy potential. The use of 

alternative energy sources is more promising in areas where this potential is high and that 

traditional fuel resources are lacking [1, p. 36-42]. 

Alternative energy sources with an untapped energy source have already been installed 

in the "Ecological Park" project implemented by SOCAR in Gala. Solar panels with a total 

capacity of 20 kWh and wind power generators with a capacity of 40kWt have been installed 

in the park to compensate for some of the energy supply in the park by alternative wind and 

solar energy. The main purpose of using alternative energy sources at Ecological Park is to 

attract public attention to this energy. Thus, wide use of ecologically clean alternative sources 

of energy, with a special role in compliance with the principle of "zero waste" in accordance 

with SOCAR's "Environmental Policy" document, reducing the amount of harmful emissions 

into the environment and saving large quantities of natural fuel resources. One of the main 

indicators that characterize the DPI is the indicator of energy production and consumption in 

the country. These indicators include general information on energy generation and 

consumption per capita, most important and most important of which are renewable, non- 

depleting alternative energy (traditional energy sources - wood, sun, wind, underground 

thermal waters, energy generated during laying and laying of water, biogas, alcohol and 

vegetable oils taken from plants, etc.) [3]. 

Azerbaijan has renewable natural resources, favorable for its energy-efficient potential, 

according to the amount of sunny and windy days. The State Program on the Use of 

Alternative and Renewable Energy Sources in the Republic of Azerbaijan was approved by 

the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan of 21 October 2004, with the 

mailto:s.hasan.11@mail.ru
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Decree of 16 July 2009 to speed up the consistent and effective implementation of the issues 

arising from the Program The State Agency for Alternative and Renewable Energy Sources 

has been established within the Ministry of Industry and Energy. This once again 

demonstrates that alternative energy opportunities are in the focus of our state and that the 

transition to renewable energy is economically and ecologically efficient. It is important for 

Azerbaijan, a country of oil and gas, to join the global community in solving global problems. 

APPLIED SIGNIFICANCE OF INVESTIGATION 

The use of renewable energy in the world differs greatly from one another. The share of 

non-renewable energy in the United States is 3.6%, in Australia - 3.7%, in France - 4.7%, in 

Canada - 4.6%, in Finland - 6.2%. In Azerbaijan, especially in Absheron, the number of 

sunny and windy days, as well as the wind copy are very satisfactory for alternative energy 

production, so should be widely used. Taking this into consideration, a special state program 

on alternative energy production is being developed and implemented at Absheron Peninsula 

and its vicinity. In developed countries, thermal waters are used as a major alternative source 

of energy. This effective method should be widely used in our country as a large source of 

thermal waters. Having both the necessary conditions and strong personnel potential for the 

provision of our country with solar, wind, thermal waters and watercourses, provides an 

important guarantee for the wider use of these energy carriers in our country. 

Azerbaijan has recently joined a number of conventions and agreements that have great 

importance. Conventions are of great importance. These conventions are dedicated to issues 

of national, regional and global significance. From this point of view, the programs and 

projects implemented to prevent and reduce the number of low-water birds in the Caspian 

Sea, the smallest living in the world, and the decline in the number of valuable fish species 

are of great importance. Among the existing international standards for environmental 

management and protection, it is now the driving force that is most primitive. In accordance 

with this standard, every organization operating in all spheres must continually ensure its 

application by preparing "Environmental Management System". This document is a very 

important document for every organization that covers a wide range of environmental 

policies, planning, forecasting, goals and tasks, analysis of types of activities and governance, 

relevant outputs and meeting modern environmental requirements. In recent years, numerous 

studies have been conducted to explore the potential for renewable energy in Azerbaijan. The 

potential utilization of renewable energy sources in Azerbaijan based on the technical data 

presented in various reports is as follows [5, 1297-1301]. 

Given the above, classic traditional energy used in industry, agriculture and transport 

should be abandoned and environmentally friendly, use of energy resources. This is the 

fateful question of humanity and the most important demand of the time, and there is no other 

alternative. This vital issue is of paramount importance both to the UN and to other influential 

international organizations. Refusal from traditional fuels and their transfer to alternative 

types of energy, serves to improve the ecological situation, ensure human health and prevent 

environmental pollution, minimize carbon, sulfur and nitrogen contamination in the 

atmosphere. The main purpose of the transition to alternative energy is to prevent humanity 

from facing ecological disasters and to protect our planet from severe crises and natural 

disasters. Otherwise, mankind will be threatened by two ways - to live, to survive, or to 

destroy. 

As the main indicator of the Human Development Outlook, the environmental situation, 

energy resources, their biosphere and ecologically harmless to human health are taken into 

account. Greater importance is given to ecologically clean and pure energy resources. Energy 

resources are a key indicator of the country's economic development and are part of the state 

policy. It is forecasted that energy consumption will be 15 times higher than in the previous 

one in 2050 and 80% of the Earth's existing energy resources. Thermal power stations, which 
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are considered to be a good source of energy in all the countries of the world, but ecologically 

dangerous, have had a negative impact on the ecological situation of our planet. Each kilowatt 

creates an atmosphere of 30 kilograms of sulfur dioxide per day, 3 kg of carbon dioxide and 

2,4 t of ash, contaminating the atmosphere, damaging the ozone layer, creating a heat effect, 

and breaking heat exchange between the Earth's atmosphere and the atmosphere, generates 

global climate volatility causing severe environmental consequences [2, p. 1539-1541]. 

DISCUSSION OF RESULTS 

Solar energy recently, helio-energy (solar energy) is considered to be a very promising 

method in developed countries of the world (USA, Japan, Turkey, England, France, Germany, 

Russia, etc.). This type of energy is used in all areas of the Earth, is environmentally safe, 

endless and inexhaustible, has no negative impact on the environment, it does not cause 

difficulties to convert it to thermal energy by direct absorption and absorption with 

semiconductor photovoltaic modifiers. Establishing power plants with a capacity of up to 

3000 KW in solar power can save about 13,000 tons of fuel a year and reduce carbon dioxide 

in the atmosphere by up to 23,000 tons. At the moment, unmanned taxis are produced in the 

United Arab Emirates. They will still be used between Abu Dhabi terminals. These taxis will 

be made in the new Masdar Ekosaur, which is completely free of ecologically clean and 

polluting gases. As Masdar is a very modern city, it will be the only city in the world where 

there is no car yet. Built with the investment and financial support of many countries around 

the globe, this city will be the only environmentally friendly and the only city in the world, 

with a huge flow of tourists coming to the richest city of the city. Climate conditions of 

Azerbaijan allow producing heat and electricity by using solar energy. The annual number of 

sunny hours in the United States and Central Asia is 2500-3000 and 500-2000 in Russia, 

whereas 2400-3200 in Azerbaijan. The use of solar energy would help solve energy problems 

in several regions of Azerbaijan. In recent years, some developed countries in the world have 

begun to implement extensive photovoltaic programs (PVRs). The involvement of Azerbaijan 

in that program can play an important role in the application of such energy systems [11, p. 

298-300]. 

At present, electric vehicles with solar energy batteries have been used in Russia, Japan, 

North Korea and other countries [4, p. 76-60]. 

The effectiveness of solar installations depends on the country's climate and 

geographical location. The annual fall in solar energy to the US is 1500-2000, in Russia - 800-

1600, in France - 1200-1499, in China - 1800-2000, and in Azerbaijan - 1500-2000 kW / m2. 

So, the intensity of the sun in Azerbaijan is much higher than in other countries. This is an 

important factor in attracting investment to use that energy. The solar energy center is more 

suitable for river valleys, northern and north-eastern regions. According to the Ministry of 

Industry and Energy, schools, road signals and so on it is envisaged to launch pilot projects to 

build solar power plants in the near future, to build 250 sq km solar systems, to build a solar 

battery in the home environment and to build a wind power plant in the new Greenstone 

Technology [3]. 

CONCLUSION 

1. All types of fuel used in Azerbaijan (gasoline, diesel, gas, etc.) must comply with 

European standards. Car transport is very polluted by toxic gases, has a negative impact on 

the health of the population, poisoning the environment, reducing the productivity of plants 

and animals. 

2. In order to increase the energy efficiency and development of RES it is necessary to 

stipulate in the legislation the legal standards regarding the following aspects: 

• Special tools for credit provision (renewable funds; credit lines); 

• Funding by the third parties; 

• Tax concessions for investment activities; 
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• Complex application of energy certification; 

• Presence of the programs and companies regarding informing, education and training. 

3. The engines of these cars are very efficient and do not contaminate the atmosphere. 

The usual household electrical lamps, devices and equipment, based on new technological 

advances, also prevent air pollution by providing less energy. 
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BƏRPA OLUNAN MƏNBƏLƏRİN DAYANIQLIĞININ 

TEXNOLOJİ ƏSASLARLA TƏDQİQİNƏ DAİR 

Xülasə 

Elmi əsərdə Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji potensialının innovativ 

əsaslarla tədqiqi haqqında bəhs edilir, bu sahədə dünya təcrübəsinin müqayisəli öyrənilməsi, o 

cümlədən alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət Proqramının 

müddəaları öz əksini tapmışdır. Tədqiqat işində Azərbaycanın günəşli və küləkli günlərin 

sayından asılı olaraq dayanıqlı enerji potensialı üçün əlverişli bərpa olunan təbii ehtiyatlarına 

malik olduğu qeyd edilmiş və son illərdə dünya ölkələrində yeni enerji mənbələrini yanacaq 

və enerji balanslarına cəlb etməyə səy göstərilməsi elmi əsaslarla araşdırılmışdır. 

https://www.azernews.az/business/101789.html
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İNTERKALYASİYA QURĞUSU VƏ ÖLÇMƏ ÜÇÜN NÜMUNƏNİN 

HAZIRLANMASI 

F.r.e.n., dos. Rustamov V.C., T.e.n., dos. Namazov Y.B., Məmmədova A.R. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: Brijmen üsulu, kristallaşdırma,interkalyasiya, tenzohəssaslıq, 

tenzohəssaslıq əmsalını, foto və tenzorezistorlar. 

 
 

T�InSe2   monokristalının fiziki  xassələrini  tədqiq  etmək  üçün  təmiz  və  cilalanmış 

kristallar lazımdır. Belə kristalları almaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilmişdir:sabit 

temperatur qradiyenti ilə yavaş soyutma prinsipi əsasında, Brijmen üsulu və zona kristallaşma 

üsulu. 

Kristalları təmiz və effektli almaq üçün zona kristallaşdırma üsulu daha əlverişli 

olmuşdur. Bu üsulun əlveişli olması onunla əlaqədardır ki,birləşmənin ərimə nöqtəsində 

(ampulanın daxilində)yaranan buxarın elastikliyi az olur və müsbət əmsallı istidən genişlənmə 

əmələ gəldiyi üçün birləşmə orta temperaturunda (1051
0
K) əriyir.Kristalın göyərdilməsi ağzı 

bağlı kvars ampulanın içərisində təxminən 10
-4

mm.civə süt. təzyiq şəraitində 

aparılır.Ampuladakı birləşmənin ərimiş zolağı (uzunluğu 5-15 mm) peçin daxili ilə hərəkət 

etdirilmişdir. 
Üfuqi istiqamətdə kristallaşdırmaqda (95mm/saat sürətlə) bu birləşmənin yavaş soyutma 

(~3dər/saat) nəticəsində (~6dər/sm) sabit temperatur qradientində başqa növ orientasiya müsahidə 

edilmişdir. Kristalloqrafin «S» oxu ampuladakı laylar istiqamətində yönəldilmiş, ancaq yuxarıda 

göstərilən kristallaşmanın iki müstəvisi olduğu kimi saxlanılarıq öz üfuqi vəziyyətində qalmışdir. 

Bununla da yuxarıda göstərilən üç kristallaşdırma variantı bu birləşmədə layların müstəvisi üzrə 

aşağıdakı qaydada müşahidə edilmişdir. 

Kristallasdırma müstəvilərinin normalı 

maksimum temperatur qradientinin istiqamətində 

yönəlir. Göstərilən seçmə üsulunu aşağıdakı hallarla 

təsəvvür etmək olur. Kristallaşdırmanın başlanğıcında 

ilk kiçik özək yaranır ki, bunun da xüsusi çəkisi 

məhlulun xüsusi çəkisindən kiçik olduğuna görə 

asanlıqla məhlulun səthinə qalxır: kristalın sonrakı 

göyərməsi bu mərkəzdən başlayaraq maksimum 

temperatur istiqamətində tam kristallaşır. Əvvəlcə, 

üfüqi istiqamətdə götürülmüş məhlulun üzərində nazik 

kristallik təbəqə get-gedə qravitasiya sahəsinin təsiri ilə 

məhlulun içərisinə çökür. Qeyd etmək lazımdır ki, 

yuxarıda göstərilən kristallaşdırma üsulları ilə bu 

birləşmədən müxtəlif ölçülü kristallar almaq olur. 

Bu üsullarla alınmış təmiz və cilalanmış monokristallar, foto və pyezorezistorları hazırlamaq 

üçün keyfiyyətli materialdır. Həndəsi formalarının oxşarlığını nəzərə almasaq bu kristaldan hazırlanan 

foto və tenzorezistorların hazırlanma texnoloqiyaları mürəkkəbdir. 

Sənayedə buraxılan yarımkeçirici foto və tenzorezistorların hazırlanma texnoloqiyası böyük 

əmək tələb edir və çox vaxt aparır. Ona görə ki, bu kristalların səthinin təmizlənməsi, cilalanması və 

nümunənin hazırlanması böyük əməklə başa gəlir. 

Ключевые слова: метод Бриджмена, кристаллизация, интеркаляция, 

деформационная чувствительность, коэффициент деформационной чувствительности, 

фото- и тензодатчики. 

Keywords: Bridgeman method, crystallization, intercalation, strain sensitivity, strain 

sensitivity coefficient, photo and strain gauges. 
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Litiumla interkalyasiya olunmuş TlInSе2 monokristallarının seçilmiş məmulatlara kontakt 

vurulması iki üsülla həyata keçirilmişdir: 

1. Təsirsiz qaz mühitində əridilmiş In-dan istifadə etməklə en kəsiyinin sahəsi 0.1 

mm olan naqilindən nümunəyə kontakt   yapışdırılmışdır; 

2. Təsirsiz qaz mühitində seçilmiş naqilin kondensator boşalması vasitəsi ilə 
nümunənin səthinə lehimlənməsi . 

Bizim tədqiqat işimizdə əsasən effektiv və etibarlı üsul olan ikinci üsuldan istifadə 
edilmişdir. 

Bu qaydada hazırlanmış tenzoelement 45 markalı, qalınlığı 0.5 ÷ 1 mm, uzunluğu 
20 ÷ 60 mm olan polad lövhə üzərinə yapışdırılmışdır. Altlığın səthinin işlənilməsi 

yüksək səviyyədə olmalıdır. 

Bu altlıq onun üzərinə tenzoelementlər yapışdırılana qədər əvvəlcə   səthindəki 

kənar çöküntülərin kənarlaşdırılması məqsədilə toluolla təmizlənir, sonra etil spirti ilə 

yuyulur. Bu qaydada təmizlənmiş altlığın üstü E - 40 eboksid qətranının məhlulu olan (EP-

96) eboksid krezol lakı ilə örtülür. Təbəqə 10 ÷ 15 mikron olur vəbu zaman çalışılmalıdır ki, 

təbəqənin qalınlığı altlığın hər yerində eyni olsun. Altlıq 1 ÷ 1.5 saat otaq 

temperaturunda saxlanıldıqdan sonra,   yüksək   tempe-raturlu   polimerləşmə aparılması 

üçün quruducu şkafa yerləşdirilir. Temperaturun tədricən 450 K-ə qədər qaldırılması və 

altlığın bu temperaturda 1÷1.5 saat saxlanılması polimerləşmənin tam başa çatmasını 

təmin edir.Altlığın hamar səthi üzərinə tenzorezistorun ölçüsündən bir neçə dəfə böyük 

olan ikinci lak təbəqəsi çəkilir. Kontakt vurulmuş kristallar lak təbəqəsi üzərinə 

qoyularaq yüngülcə səthə doğru sıxılır. Bundan sonra kristal nümunəsi lakla tamamilə 

örtülür və onun 

əvvəlcədən altlıq üzərində verilmiş 

vəziyyətinin   saxlanılmasını    təmin 

etmək üçün o, eni 1.5 mm olan lentlə 

altlığa sarınır. Bu qaydada hazırlanmış 

cihazın qurudulması 290 ÷ 296 K 

temperatur intervalında 1 saat 

saxlanılmaqla və 460 K - də 1.5÷2 saat 

müddətində dəmləmə aparmaqla həyata 

keçirilir. Bu prosesdən sonra 

hazırlanmış ötürücülər tədqiqat üçün 

hazır vəziyyətdə olurlar. 

Şəkil 2. Statik rejimdə nisbi deformasiyanı 
ölçmək   üçün    istifadə    olunan qurğunun 

Şəkil 2-də təsvir olunan sxemə əsasən [2] tenzohəssaslıq   əmsalını deformasiya 

olmadıqda V0 gərginlik düşgüsünü və statik deformasiya olduqda gərginlik düşgüsünü 

ölçməklə təyin etmək olar. 

İfrat kiçik deformasiyalar ( 107 1010 ) və kiçik tenzohəssaslığa malik olan kristallar 

üçün ( V .0  V0 ) və ya V

olduğundan, 

 V0  V .0  V0 

K  
V .0 

V0  
(1) 

düstürundan istifadə etmək olar . 

Tenzohəssaslıq əmsalının   təyini   zamanı   xətanın   qiyməti   haqqında   müəyyən 

təsəvvürə malik olmaq üçün RH və R - nin müxtəlif nisbətlərində bu vuruğun nəzərə 

alınmaması səbəbindən, həqiqətə ən yaxın qiymət kimi K - nın (1) düsturu ilə ifadə 

olunan münasibətini götürmək lazımdır. V2-11 tipli mikrovoltmetlə birlikdə N306 tipli 

qrafikçəkəndən istifadə edilməsi, ölçmələrin nəticələrinin qeyd edilməsini nəzərə 
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çarpacaq dərəcədə asanlaşdırır (şəkil 3). Bu zaman qrafikçəkənin şaquli kanalı – Y, V

(həmçinin V0 ) siqnalının qeyd olunmasında, 

üfüqi – Х kanalı isə təsir edən amillərin: 

elektrik sahəsi (E),  temperatur   (T),    

deformasiya  dərəcəsi (  ),  elektromaqnit 

dalğalarının    uzunluğu (  ), zaman  və s.  
V 

müəyyən  edilməsində  istifadə olunur.   
S

 

Təbiidir ki, ölçülən kəmiyyətin temperatur 

asılılığının deformasiya halında və yaxud 

deformasiya olmayan halda volt - amper xarak-

teristikalarının yazılışı zamanı iki koordinatlı 

potensiometr-dən istifadə rejimi 

 

 

 
R

V2-11 

Ret 
V










y N306 

 

y x 

 

 
E,T,,,t 

əlverişlidir. 
Bütün digər hallarda ölçülən 

Şəkil 3. Statik rejimdə tenzohəssaslıq əmsalını 
təyin etmək üçün   prinsipial sxem. 

kəmiyyətin zaman asılılığı blok rejimi tətbiq edilməklə müəyyən edilir. V .0 tenzo- 

siqnalının avtomatik yazılışı zamanı arabacığın manipul-yatoru sinxron mühərrikin 

köməyi ilə hərəkətə gətirilir. 

Yuxarıda təsvir olunan üsulla iynəyəbənzər monokristalları olan birləşmələrin 

tenzometrik xarakteristikaları deformasiya müddətindən və deformasiya tərtibindən asılı 

olaraq deformasiyanın həm müsbət, həm də mənfi qiymətlərində düz və əks 

istiqamətlərdə müəyyən edilmişdir. Bu ölçmələr nəticəsində müəyyən edilir ki, 

nümunələrin qurudulması və yapışqanın qalınlığının normal seçilməsi halında, nisbətən 

kiçik deformasiyada belə eyni tenzoeffekt müşahidə edilir. 
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Abstract 

The processing of samples, the principle of operation of the intercalation device and the 

results of research on the processes of regulation of the sensitivity of strain gauges are 

described. 
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TlİnSe 2 (Ag) kristallarının istidən genişlənmə və izometrik sıxılma əmsalları dilatometr 

adlanan qurğuda ölçülmüşdür. Alınmış nümunələr uzunluğu 3 sm-ə qədər, diametri isə 0,5 sm 

olan silindrik formada hazırlanır. Nümunəni qızdırmaq üçün onun səthinə diametri 0,lmm 

olan, ipək izolyasiyalı konstantan nəqil biffilyar olaraq sarınmışdır. Bundan sonra onun səthi 

BF-2 və ya BF-4 yapışqanı ilə örtülür. Nümunələrin temperaturu, onun uclarına və tən 

ortasına bərkidilmiş üç mis-konstantan termocütü ilə ölçülür. Bu ölçmənin dəqiqliyini təmin 

etmək üçün edilmişdir. Ölçmə müddətində nümunə ~ 10
-2

 Pa vakuumda saxlanılır. Ölçmələrin 

ümumi xətası ~5% təşkil edir. Tədqiqat 77-400K temperatur intervalmda aparılmışdır, İstidən 

genişlənmə əmsalı (İGƏ) tədqiqatlarının nəticələri səkil 1-də verilmişdir. 

Buradan görünür ki, 77-160K temperatur intervalmda TllnSe2 və onun əsasında alınan 

bərk məhlulların İGƏ temperaturdan güclü asılıdır. Temperaturun sonrakı artmasında bu 

asılılıq zəifləyir və 240K-dən başlayaraq İGƏ praktiki olaraq sabit qalır. 
 

 

Şəkil 1 
Bu məlumatlar əsasında fərz etmək olar ki, 77-160K temperatur intervalında istidən 

genişlənməyə qəfəsin verdiyi pay maqnit payına nəzərən çox sürətlə böyüyür və bu da İGƏ - 

nin kəskin böyüməsini təmin edir. Bununla əlaqədar baxılan temperatur oblastında atomlar 

arasındakı kimyəvi rabitə xeyli zəifləyir. Digər tərəfdən istənilən bərk cismin istidən 

genişlənməsi atomlar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsinin xarakteri ilə müəyyən olunur və 

hər şeydən əvvəl, təsir edən qüvvələrin anharmonizmi ilə əlaqədardır. Bir qayda olaraq, 

vakansiyaların, dislokasiyaların və digər deffektlərin kristallik qəfəslə qarşılıqlı təsiri onun 

fiziki xassələrinə nəzərə alınacaq dərəcədə təsir edir. Buna görə də fərz etmək olar ki, 

anhormonizm və qəfəs rəqsləri spektrinə təsir edən bütün amillər həm də, istidən 

genişlənməyə təsir edir. Yüksək temperaturlarda Tlİn1-xAgxSe2 kristalların istidən genişlənmə 

əmsallarının temperaturdan qeyri-xətti asılılığı anharmonik toplananların termodinamik 

kəmiyyətlərə təsiri ilə izah olunur. 

Tlİn1-xAgxSe2 kristallarının izotermik sıxılması da 77-400K temperatur intervalı şəkildə 

dilatometrlə tədqiq olunmuşdur. x=0;0,02;0,04;0,06;0,08 tərkibli ərintilər üçün izometrik 

sıxılmanın temperatur asılılığı ( χ τ ) tədqiq olunmuşdur. 
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, aşağı temperaturlarda, (77-1 60) bərk məhlulların 

izometrik sıxılmasının bir qədər böyüməsi müşahidə olunur. 
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Şəkil 2. 
Temperaturun artması ilə tədqiq olunan kristalların izotermik sıxılması praktiki olaraq 

sabitləşir. Tədqiq olunan temperatur intervalında anomaliyalar müşahidə olunmamışdır. 

Tlİn1-xAgxSe2 kristallarının İGƏ və izotermik sıxılmanın tərkibdən asılılığının* tədqiqi 

göstərir ki, TlİnSe2 qəfəsində İn atomlarının qismən Ag atomları ilə əvəz olunması zamanı 

İGƏ və izotermik sıxılma əmsalı azalır. Bunu belə izah etmək olar: TlİnSe2 -də valent zonası 

əsasən Se ionlarının parçalanan 4p səviyyələrindən, qismən İn ionlarının 5p və 5s 

səviyyələrindən və Tl ionlarının 6p səviyyələrindən təşkil olunmuşdur. TllnSe2 - də İn 

atomlarının qismən Ag atomları ilə əvəz edilməsi zamanı keçiricilik zonasına Ag atomlarının 

enerji baxımından daha yüksəkdə yerləşən s, d halları da düşür. Bu da güclü elektron 

qarşılıqlı təsiri yaradır və qəfəsin «kövrəkləşməsinə» gətirir. Bununla əlaqədar olaraq ərimə 

temperaturları və qəfəs parametrləri artır. 
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Summary 

T he temperature dependence of crystals on thermal expansion, isometric degrees of 

compression, and heat capacity at 77-350 К was studied for the first time, and based on 

experimental data, temperature — physical parameters of these crystals — Debye 

temperature, mean square dynamic displacement, entropy, determined the difference in heat 

capacities and determined the patterns of change in composition dependent 
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В настоящее время большой интерес вызывает природа и механизм 

элементарных актов процесса разрушения, что составляет важную часть разработки 

физики прочности или физики разрушения полимеров и их композиций [1-4]. 

Использование простой интегральной характеристики кинетики механического 

разрушения, как долговечность дает значительную информацию об элементарных 

актах процесса подготовки полимерного тела к разрыву. 

Разрыв нагруженного полимерного тела является завершающим процесса 

подготовки, при котором в полимере накапливаются изменения приводяшие к потере 

прочности тела. Элементарными актами процесса подготовки нагруженного полимера 

к разрыву являются акты распада скелетных межатомных связей, находящихся под 

действием высоких локальных напряжений. Распад связей осуществляется по 

термофлуктуационному механизму, т.е напряжённая связь «ожидает» момента 

концентрации на ней достаточно высокой тепловой энергии (энергии флуктуации Ефл) 

и при условии Ефл≥U(σ) происходит распад связи, и это значит разрыв макромолекулы. 

О термофлуктуационном механизме разрушения свидетельствует согласование 

выражения с фундаментальным выражением для среднего времени τфл ожидания 

флуктуации тепловой энергии. Ефл на атоме в конденсированной системе. 

Следовательно при феноменологическом изучении такого макроскопического явления 

как разрыв полимерного тела получаются закономерности, отвечающие 

микроскопическим элементарным процессам. Так как при низких температурах ( ниже 

~ 200 К ) τσ не зависит от Т (атермическое плато) , то исключается механизм 

надбарьерного перехода. 

Т. е. существует другой механизм перехода- подбарьерный или туннельный. В 

этом случае, вероятность туннелирования определяется высотой и шириной барьера, 

массой части. Важно подчеркнуть, что вероятность туннелирования или среднее время 

ожидания туннельного перехода практически не зависит от температуры. Поскольку 

между механической долговечностью полимерного тела и средним временем ожидания 

элементарных актов подготовки тела к разрыву есть тесная связь, то изучения к 

долговечности в области низких температур, в принципе, способно дать информацию 

элементарных актов и в этой области. 

Для этого нами были проведены систематические исследования кинетики 

разрушения полимерных образцов в области температуры, включающей низкие, 

поскольку именно это часть температурной зависимости разрывной прочности 

содержит явную информацию о тунельном механизме элементарных актов в кинетике 

разрушения. 

На рис. 1 показаны примеры температурных зависимостей механической 

долговечности полимерных композиций ПП-ПЭНП с различной НМС при постоянных 

значениях растягивающего напряжения. Видно, что эти зависимости состоят из двух 

частей: температурочувствительной (при повышенных температурах) и атермической 

(при низких температурах). Таким образом появился главный результат :с понижением 

температуры механическая долговечность полимерных композиций не показала 

дальнейшего резкого роста, вышла на насыщение, плато. 
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Наличие здесь температурного плато (механической долговечности) показывает, 

что в области низких температур механизм элементарных актов подготовки 

полимерных композиций к разрыву не является термофлуктационным. Поскольку же, 

имеет место кинетика (долговечность имеет конечное значение) , то может быть 

сделано заключение о том, что здесь процесс подготовки к разрыву контролируется 

элементарными актами, происходящему по механизму туннельных переходов. 

Следует отметить , что есть два вида туннельных процессов, ведущих к 

разрушению полимерных композиций: туннельный переход атома в натянутой цепочке 

с разрывом скелетной связи и туннельный выход электрона из макромолекулы 

(туннельная ионизация) [5]. В первом случае речь идет о туннелировании тяжелых 

частиц. Такой процесс имеет ощутимую вероятность, если высота ( не более 0,5 эВ) и 

ширина ( не более 0,5 А
0
) барьера перехода достаточно малы. Это означает , что 

высокие локальные напряжения в образцах, о которых говорилось раньше, в принципе 

способны создать такие условия. 
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Аннотация 

Элементарными актами процесса подготовки нагруженного полимера к разрыву 

являются акты распада скелетных межатомных связей, находящихся под действием 

высоких локальных напряжений. Распад связей осуществляется по 

термофлуктуационному механизму, т.е напряжённая связь «ожидает» момента 

концентрации на ней достаточно высокой тепловой энергии (энергии флуктуации Ефл) 

и при условии Ефл≥U(σ) происходит распад связи, и это значит разрыв макромолекулы. 

Annotation 

At present, the nature and mechanism of elementary acts of the fracture process is of 

great interest, which is an important part of the development of the physics of strength or the 

physics of fracture of polymers and their compositions [1-4]. The use of a simple integral 

characteristic of the kinetics of mechanical destruction, such as durability, provides 

significant information about the elementary acts of the process of preparing a polymer body 

for rupture. 
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Abstract 

A new class of magnetic elastomers is obtained, which is a highly elastic polymer 

matrix with micron-sized magnetic particles dispersed in it. The combination of magnetic and 

elastic properties leads to the appearance of such composite materials of the unique ability of 

the material of the unique ability of the material to reversibly change the size and viscoelastic 

properties in an external magnetic field. Magnetic polymer granules can be obtained by 

depositing iron oxides directly in a polymer matrix that limits the growth of magnetic 

particles, as a result, their size becomes smaller than in the absence of polymer, and magnetic 

properties are improved. 

Assessing the energy of this interaction is a complex experimental and theoretical task 

that requires taking into account the phase and relaxation states of the polymer matrix. The 

purpose of the work is to develop effective ways to obtain magnetically active polymer 

sorbent composites, which combine the presence of magnetic centers with the presence of 

pores suitable for sorption of certain substrates, and to establish factors affecting their 

structure, magnetic and sorption characteristics. [1-2] 

The study of interfacial interaction in the magnet of filled polymer composites and the 

establishment of its connection with the properties of these materials is an urgent problem of 

modern science and the technology of polymer composite materials. 

Metal-containing polymer materials are the subject of intensive research in connection 

with the prospects for their use in various fields of technology and technology. For the 

synthesis of metal-polymer composites, various methods can be used: treatment of polymer 

films with metal pairs, chemical reactions of metal salts in polymer solutions with the 

subsequent isolation of the corresponding polymer, polymerization of various metal- 

containing monomer systems. 

Analysis of literary data on dependence of mechanical, magnetic and dielectric 

properties of magnet of soft and magneto-solid polymer composites on degree of filling, 

nature of polymer, size, shape and nature of magnetic particles of filler, method of composite 

production is carried out. It is noted that the number of studies on the interaction between the 

polymer matrix and filler particles is extremely small even for non-magnetic fillers, and for 

the magnet of polymer composites, there is no data on interfacial interaction. 

The effect of the magnetic field arranges the structure of the compositions to improve 

compatibility, and as a result, the composition of the mixture becomes uniform. The use of a 

magnetic field changes the chemical potential of the system, and this determines the direction 

of the chemical reaction. 

Mechanical properties and magnetic characteristics of composites based on industrial 

rubbers filled with ferrimagnets with Fe micro particles were investigated, and their 

connections with the amount of interfacial interaction Fe3O4 revealed. In our studies, poly 

mailto:rena-babaeva0@rambler.ru
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chloroprene (PCP), silicone (SCV), isoprene (SKI) nitrile rubbers (SKN-18) were used as the 

polymer matrix for the magnet of filled polymer composites. 

Interfacial interaction in polymer composites based on industrial rubbers filled with Fe 

and Fe3O4 established influence of polymer nature, dispersion of filler particles on value of 

adhesion interaction. Thermodynamic measurements of interfacial interaction in polymer 

composites based on silicone rubber, isoprene rubber, chloroprene poly, acrylonitrile and 

butadiene copolymer with content of acrylonitrile groups of 18 wt.%, polystyrene filled with 

ferrimagnets with micro particles Fe, and Fe3O4 modified by placing particles with active 

surface in hexane, toluene. Interfacial interaction was studied in elastic magnetic polymer 

composites based on diene rubbers (PCP, SKI, SКN-18) and silicone rubber (SCV) filled with 

ferrimagnets with micro particles Fe, and Fe3O4. 
Relationship of mechanical and magnetic properties of elastic magnetic composites with 

intensity of interphase interaction in them is established. 
 

 

 

 
Fig. 1 Thermochemical cycle for counting mixing enthalpy magnetic polymer 

compositions. 

 

The enthalpy of the interfacial interaction in the magnetic polymer composite was 

calculated using the thermochemical cycle shown in Figure 1 according to the following 

equation: 

m 1 1 2 2 3  4 

where ∆Hm - enthalpy of composite mixing (enthalpy of interfacial interaction), J/g; 
∆H1, ∆H3 - enthalpy of polymer and composite dissolution, J/g; ∆H2 - enthalpy of filler 

particle surface wetting, J/g; ∆H4 - enthalpy of polymer solution mixing with filler particle 

suspension, J/g; and is the weight fraction of the polymer and filler, respective. 

Table 1. Enthalpy values of adhesion in saturated adhesive layer 

 

Parameters Polymers micro Fe Fe3O4  -link D 

adq 
2 

J/m 

SKI -15,02 -29,08 0,2 

PCP -32,10 -44,12 0,85 

SKN-18. -45,00 -98,60 2,7 
 

Adhesion Enthalpy Values in saturated adhesive layer calculated by interpolation 

according to equation (1), show that the modification surface of micro particles Fe allows 

strengthening the adhesive interaction in composites on isoprene rubber base in 1.5-9 times. 

Surface modification of particles installed iron promotes adhesion in composites and 

thickness growth adsorption layers in more than two times, with looseness of boundary layers 

of composites are reduced by one third. All this in aggregate leads to increase the strength of 

composites, filled with modified micro particles micro Fe and Fe3O4. 
It has been proven that the modification active surface of Fe nanoparticles allows 

improving their adhesion interaction with elastic and glassy matrix 1.5-9 times. It is shown 
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that the most effective surface modifiersFe nanoparticles are polystyrene and isoprene rubber. 

It has been determined that using modified nanoparticles as filler iron increases the strength of 

polystyrene-based composites on 70% with degrees of filling of 30 – 50 mass.%. 

A new class of magnetic elastomers is obtained, which are a highly elastic polymer 

matrix with micro magnetic particles dispersed in it. The combination of magnetic and elastic 

properties results in such composite materials having a unique material capacity for the 

material's unique ability to reversibly change size and viscoelastic properties in the external 

magnetic field. 

The use of such materials in sorption processes makes it possible to replace the complex 

procedure for separating spent sorbent from solution with a simple magnetic separation 

method. Magnetic polymer granules can be obtained by depositing iron oxides directly in a 

polymer matrix that limits the growth of magnetic particles, as a result, their size becomes 

smaller than in the absence of polymer, and magnetic properties are improved. 

For the synthesis of magnetic elastomers used silicone polymer matrix. Silicone 

oligomer with vinyl and hydride groups at 100-150
0
С interacts in the presence of a platinum 

catalyst. Magnetic particles are introduced into the matrix: Fe – 2 μm, Fe3O4 - 0.2-0.4 μm. In 

a magnetic field, the polymer macromolecules are oriented, and in the presence of magnetic 

particles, the elastomers are structured. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ 

к.х.н., доцент Мустафаева Рена Эльдар кызы 

(Азерб.Г.У.Н.П. г. Баку) 

Получен новый класс магнитных эластомеров, представляющих собой 

высокоэластичную полимерную матрицу с диспергированными в ней магнитными 

частицами микронного размера. Сочетание магнитных и упругих свойств приводят к 

появлению у таких композиционных материалов уникальной способности материала 

уникальной способности материала к обратимому изменению размера и вязкоупругих 

свойств во внешнем магнитном поле. 

 

POLİMER MATRİSİLİ MAQNİT KOMPOZİT MATERİALLARIN TƏDQİQİ 

k.ü.f.d., dosent Mustafayeva Rəna Eldar qızı 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Yeni polimer matrisli maqnetik kompozitlərin alınması üsulların işlənib hazırlanması 

və onların istifadə yolların axtarılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Polimer maqnetik 

kompozitlərin alınma metodları və onların müasir fiziki-kimyəvi tədqiqi üzrə və 

modifikatorların, ferromaqnit doldurucularin tədqiqi sahəsində tədqiqatlar edilmişdir. 
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Аннотация 

В работе исследована температурная зависимость магнитной проницаемости 

композитов на основе бентонита и модифицированных магнитных частиц. Показано , 

что с ростом температуры магнитная проницаемость с ростом температуры растет. 

Причиной возрастания  с увеличением температуры является то, что при 

нагревании магнитных веществ ослабляется роль обменного взаимодействия, а 

именно, уменьшаются констант магнитострикции и магнитной крис- 

таллографической анизотропии, другими словами при нагревании магнитных 

веществ ослабляются силы, препятствующие смещению доменных границ и по- 

вороту магнитных моментов доменов. 

Введение. Следует подчеркнуть, что важными параметрами и магнитных веществ 

являются относительная магнитная проницаемость , намагниченность İ , магнитный 

момент доменов Мдом. и др. В частности, относительная магнитная проницаемость  

характеризует изменение магнитной индукции В среды при воздействии поля H; 

связана с магнитной восприимчивостью  соотношением:  = 1 +  (в СИ). В 

магнитных веществах  сложным образом зависит от H; для описания этой 

зависимости вводят понятия дифференциальной (диф), начальной (н) и максимальной 

(макс) проницаемостей[1-4]. 
Методика     эксперимента. В качестве компонентов использованы 

модифицированный бентонит и сидерит (магнетит) (Fe2O3). Модифицирование 

компонентов были проведены следующим образом: 

1. Бентонит в определенным количестве был модифицирован при обороте, 6000 
об/мин в течение 30 минут 

2. Ферритовые частицы были модифицированы в двух режимах 
a) 3000 об/мин (М1) и b) 6000(М2) об/мин в течении 10 минут. 

Модифицирование компонентов был произведен в планетарной мельнице типа 

FRITSCH . Путем смешивание порошков компонентов были спрессованы диски 

размерами: длина 16мм, диаметр 7мм. Состав исследуемых композитов был равен 40% 

М1+60%(МБ) ,50% M1 +50% MБ, 60% M1+40% MБ, 40% М2+60%(МБ) ,50% M2 +50% 

MБ, 60% M2+40% MБ. 

Магнитная проницаемость была рассчитана по формуле [1-2] 
𝐋𝐥 

 
 

𝛍𝟎𝐍𝟐   𝐒 
= 

𝐥 

𝜔𝛍𝟎𝐍𝟐𝐒 ∙ 
𝐔 
𝐈 

где -I-ток через обмотки катушки-А, U –падение напряжения на обмотке катушки В, 
µ0=4π10

-7
 Гн/м, N- число витков на обмотке катушки, S –поперечная площадь катушки- 

м
2
. 

Магнитные параметры, а именно, магнитная проницаемость, намагниченность и 

магнитные моменты доменов исследованы в диапазоне температур (100-500)К. В 

качестве термопары использована медь-константановая дифференциальная термопара. 

mailto:sevinc_imanova81@mail.ru
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Точность измерения температуры составляла 0,5-0,7 
0
 С. Исследуемый композит был 

размещен в азотном криостате. 

Измерение магнитной проницаемости µ проведено на переменном поле при 

частотах 200 Гц, 2 кГц. 

Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы : 
1. Для композитов №1 (50%(3000) фер. + 50% мод.бент.,) магнитная 

проницаемость µ с ростом температуры растет и достигает максимального значения. 

2. Для композитов №2-(60%(6000)фер.+40%мод.бент.) магнитная проницаемость 

µ с ростом температуры растет, достигает максимума при Т=340К , а затем с ростом 

температуры уменьшается. Из сравнения рисунков 2 и 3 (рис.2, 3) видно , что 

максимум температурной зависимости магнитной проницаемости при частоте 

f=2000Гц смещается вниз по оси температуры. Кроме того, величина магнитной 

проницаемости при частоте f=2000Гц в максимуме 3 раза меньше , чем при f=200Гц . 

3. Из сравнения магнитной проницаемости µ композитов 1 и 2 видно , что 

величина магнитной проницаемости µ в композитах № 1 почти в 5 раза больше , чем в 

композитах № 2. 

4. Из рисунка 1 видно, что с ростом величины приложенного магнитного поля 

зависимости µ =f(T) смещаются вниз ( срав.кривые 1,2,3 рис. 1). 
 

 
 

 

 

 
Отметим, что   практический   интерес   представляет   температурная 

зависимость магнитной проницаемости магнитного вещества. Как видно   из 

рисунка 1 характер этой зависимости оказывается неодинаковым для магнитной 

проницаемости, измеренной в слабых и сильных полях (срав. кривые 1-3 рис.1). 

Как было отмечено выше при низком значении напряженности магнитного   поля 

на кривой магнитной проницаемости =f(T) наблюдается отчетливый максимум 

при температуре Т=320К несколько ниже Кюри. В тоже время температурная 

зависимость магнитной проницаемости, соответствующей сильным магнитным 
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полям (рис.1 кривые 1-3) (области насыщения), качественно повторяет 

температурное изменение намагниченности. 

Следует подчеркнуть, что причиной возрастания  является то, что при 

нагревании магнитных веществ ослабляется роль обменного взаимодействия, а 

именно, уменьшаются констант магнитострикции и магнитной крис- 

таллографической анизотропии, другими словами при нагревании магнитных 

веществ ослабляются силы, препятствующие смещению доменных границ и по- 

вороту магнитных моментов доменов. Дальнейший рост температуры приводит к 

постепенной тепловой дезориентации спиновых магнитных моментов и уменьшению 

спонтанной намагниченностих [3-4]. Выше некоторой температуры происходит распад 

доменной структуры, т.е. спонтанная намагниченность исчезает и магнитное вещества 

переходит парамагнитное состояние. Температуру такого фазового перехода называют 

магнитной точкой Кюри. Принято определять точку Кюри пересечением линейного 

продолжения наиболее крутого участка спада кривой намагниченности с осью 

температуры (рис.3). Определяемую таким образом температуру Т
!
 к называют точкой 

Кюри магнитного вещества. При температуре Кюри магнитная проницаемость 

магнитного вещества становится примерно равной единице. Выше точки Кюри 

изменение магнитной восприимчивости подчиняется закону Кюри — Вейсса. 
восприимчивость обращается в бесконечность. 
Наблюдаемое смещение максимума в зависимости магнитной проницаемости 

от температуры µ=f(T) на наш взгляд связано с инертностью доменов. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE MAGNETIC PARAMETERS OF 

COMPOSITES MODIFIED BY MAGNETIC PARTICLES 

Imanova S. R., Quliyev N.I. 

Ganja State University Department of Physics 

Abstract 

In this work the temperature dependences of the magnetic permeability of composites 

with modified magnetic macroparticles are investigated. It was found that the magnetic 

permeability of the composites increases with temperature. It was shown that the reasons for 

the increase in magnetic permeability with increasing temperature are: a) disorientation of the 

magnetic moments of domains, b) a decrease in the constants of magnetostriction and 

magnetic crystallographic anisotropy. 
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Аннотация 

С целью создания достаточно прочного и с термо- и 

магнитотермоэлектрическими добротностями, близкими к монокристаллическим 

образцам материала, на основе систем Bi-Sb, получены экструдированные образцы 

твердого раствора Bi0,85Sb0,15 и исследованo влияния режима термической обработки, 

и размеров зерен на их термоэлектрические свойства в интервале температур ~77- 
300К. Удалось получить экструдированныей материал с термоэлектрически 

добротностью 5,810
-3

 К
-1

 при  77К, с прочностью в ~ 3 раза превышающей 
прочность монокристаллических образцов данного состава, которые пригодны для 
применения в низкотемпературных термоэлектрических преобразователях. 

Ключевые слова: твердый раствор, отжиг, экструзия, структура, 

электропроводность, добротность. 

Keywords: solid solution, annealing, extrusion, structure, electrical conductivity, 

quality factor. 

 

Твердые растворы систем Bi-Sb, особенно, высокопрочные экструдированные 

материалы на основе этих систем являются наиболее эффективными материалами для 

создания различных низкотемпературных термо- и магнитотермоэлектрических 

преобразователей энергии. [1-4]. Высокие эксплуатационные характеристики и 

большие функциональные возможности, расширение области применения приборов на 

основе Bi-Sb является актуальной задачей и представляет определенный научно- 

практический интерес. 

Учитывая это, с целью создания достаточно прочного материала на основе 

твердых растворов систем Bi-Sb с высокими термо- и магнитотермоэлектрическими 

эффективностями, близкими к таковым их монокристаллических образцов и 

выяснения закономерностей переноса заряда и теплоты в них, в данной работе 

получены экструдированные материалы на основе составов Bi0,85Sb0,15, исследованы их 

термоэлектрические свойства в зависимости от режима термообработки, размеров 

зерен и примеси теллура в интервале температур 77-300 К и напряженностей 

магнитного поля Н до 74х10
4
 А/м. 

Прочность на изгиб полученного материала в 3 раза превышает прочность 

монокристаллических образцов этого состава. 

Исследовано влияние температуры отжига (при ~473 и ~503 К), размеров зерен и 

донорной примеси теллура на электропроводность (), коэффициенты термоэдс (), 

Холла (Rx) и теплопроводности () экструдированных образцов Bi0,85Sb0,15. 
Электрические параметры и теплопроводность образцов измеряли вдоль оси экструзии 

методом, приведенным в [5]. 
Для изучения влияния размеров зерен на термоэлектрические свойства синтезированный материал 

перед прессованием заготовок предварительно измельчался и отбирались фракции с размерами зерен 50; 
100; 160; 200; 315; 630 и 1000 мкм. 
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Опыты показали, что отжиг при 503 К в течение 2-х часов приводит к росту как термо- 

э.д.с., так и электропроводности образцов (табл. 1), что связано с ростом подвижности носителей 

заряда в образцах. 

Рентгеновскими методами установлено, что при экструзии поликристаллического 

материала Bi0,85Sb0,15 возникает аксиальная текстура, т.е. часть зерен поликристалла 

ориентируется так, что их тригональная ось становится параллельной оси экструзии 

[5]. Одновременно в результате пластической деформации возникают различные 

дефекты кристаллической решетки в отдельно взятых зернах. 

Во всех случаях послеэкструзионная термообработка при ~503 К заканчивается 

уменьшением степени текстуры на 1020 %, что объясняется разориентацией зерен за 

 

Таблица 1 

Влияние температуры отжига на электропроводность  (Ом
-1
см

-1
), коэффициент термо- 

э.д.с. α (мкВК
-1
), теплопроводность  (Втсм

-1
К

-1
) и добротность Z (К

-1
) экструдированных 

образцов Bi0,85Sb0,15 

 

 
Т, К 

До отжига После отжига 

при 473К при 503К 

α   Z α   Z α   Z 

80 173 2411 2,63 2,82 152 4181 2,70 3,60 182 5250 3,02 5,8 

199 123 6031 3,73 2,45 111 5950 3,27 2,20 120 8807 4,09 3,1 

265 112 6696 5,01 1,68 104 5730 3,76 1,60 99 8095 4,86 1,63 

284 106 6201 5,40 1,29 99 5525 3,90 1,40 97 7853 5,17 1,43 

300 102 6318 5,75 1,14 91 5157 4,40 0,97 95 7520 5,96 1,14 

счет тепловой энергии. Наиболее сильное уменьшение степени текстуры при отжиге 

происходит в образцах с размерами частиц ~50 мкм. С ростом размеров частиц влияние 

отжига на степень текстуры ослабляется, и в случае образцов с размерами частиц ~ 630 

и 1000 мкм отжиг на степень текстуры почти не влияет (табл. 2). 
Таблица 2 

Зависимость магнитосопротивления (0), коэффициентов термоэ.д.с (), теплопроводности () от размеров зерен и 

напряженности магнитного поля при 77 К, а также степени текстуры от размеров зерен при температуре 300 К. 

До отжига После отжига 

 
Размер 
зерен, 
мкм 
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х
1

0
2
, 

В
т/

(c
м
К

) 

Z
х

1
0

3
, К

-1
 

50 1,0 10 94 74 142 3,5 1,06 0,38 19 140 102 153 4,8 5,46 

100 0,50 4 96 68 145 3,3 1,60 0,40 5 142 83 155 4,4 5,32 

160 0,60 7 75 57 110 3,2 0,23 0,48 4 132 81 147 4,1 3,62 

200 0,62 14 78 63 115 2,9 0,70 0,46 19 134 99 152 4,0 5,28 

315 0,48 16 128 103 167 2,35 3,56 0,39 18 157 174 168 3,0 5,45 

630 0,60 18 170 107 221 2,15 2,74 0,55 74 174 318 216 3,02 5,80 

1000 0,50 16 165 101 184 2,25 2,27 0,52 16 170 179 190 2,90 5,04 

Замечание: В таблице 0 = (-0) 0, здесь 0 и - удельные сопротивления образца при Н=0, и при 

данной напряженности магнитного поля, соответственно. 

 

При термообработке магнитосопротивление (/0)  образцов при 77 К 
значительно растет. Опыты показали, что характер зависимости удельного 
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сопротивления  (а также коэффициентов термо-э.д.с. и Холла) от напряженности 

магнитного поля Н как для не отожженных, так и отожженных образцов сохраняется и 

при 300 К. 

Из таблицы 2 следует, что  для всех образцов после термообработки несколько 

растет. Кроме, того,  существенно увеличивается с ростом Н. При этом зависимость  
от Н для образцов прошедших термообработки сильнее, чем для образцов, не 

прошедших термообработку. Была рассчитана холловская подвижность =Rx 
носителей заряда для исследованных образцов. Расчеты показали, что с ростом 

размеров зерен и при термообработке значение n в зависимости  -n растет. 

В неотожженных образцах при низких температурах носители заряда, в основном, 

рассеиваются на структурных дефектах и границах зерен. С ростом размеров зерен 

концентрация дефектов внутри зерен, а также количество границ зерен уменьшаются. 

Поэтому, с ростом размеров зерен подвижность носителей заряда в образце растет, а их 

концентрация, обусловленная ионизированными дефектами, уменьшается. Это 

приводит к росту магнитосопротивления с ростом размеров зерен. 

Расчеты показали, что максимальную Z при 77К имеют экструдированные 
образцы твердого раствора Bi0,85Sb0,15 с размерами зерен 630 мкм (табл. 2). Это 
обусловлено низкой общей теплопроводностью и относительно высокой 
подвижностью носителей заряда в этих образцах. Термоэлектрическая добротность 
экструдированных образцов Bi0,85Sb0,15 с размерами зерен ~ 630 мкм, прошедших 

отжиг при ~503 К, достигает значения ~5,810-3 К-1 при ~77 К. 

На основе комплексного исследования влияния состава, размеров зерен, режима 

термической обработки, на термо- и магнитотермоэлектрические свойства 

экструдированных образцов твердых растворов Bi0,85Sb0,15, получен материал с 

достаточно высокой механической прочностью и термоэлектрической 

эффективностью, пригодной для применения. 
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INFLUENCE OF HEAT TREATMENT OF THERMOELECTRIC 

PROPERTIES OF EXTRUDED SAMPLES Bi0.85Sb0.15 

Tagiyev M.M
1,2

., Abdinova G.D
2
, Abdullayeva İ.A

2
., Piriyeva T.İ

2
., Əliyeva X.F

2
. 

Abstract 

In order to create a sufficiently strong material with thermo- and magneto- 

thermoelectric figure of merit close to single-crystal samples of material based on Bi-Sb 

systems, extruded samples of Bi0.85Sb0.15 solid solution were obtained and the effect of heat 

treatment mode and grain size was investigated on their thermoelectric properties in the 

temperature range ~ 77-300 K. We managed to obtain extruded material with thermoelectric 

figure of merit ~5.8x10
-3

 K
-1

 at ~ 77 K, with strengths ~ 3 times higher than the strength of 
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single-crystal samples of this composition, which are suitable for use in low-temperature 

thermoelectric converters. 
 

TERMİK İŞLƏMƏNİN Bi0,85Sb0,15 EKSTRUZİYA NÜMUNƏLƏRİNİN 

TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Tağıyev M.M., Abdinova G.C., Abdullayeva İ.A., Piriyeva T.İ., Əliyeva X.F. 

Xülasə 

Termo-və maqnitotermoelektrik effektivliyi Bi-Sb sistemi monokristallarının 

effektivliyinə yaxın olan, mexaniki möhkəm Bi0,85Sb0,15 bərk məhlulu ekstruziya 

nümunələri alınaraq onların termoelektirik xassələrinə dənəciklərin ölçüsü və termik 

işləmənin təsiri ~77-300К temperatur intervalında tədqiq olunmuşdur. Aşağı temperaturlu 

termoelektirik çevriciləri üçün mexaniki möhkəmliyi monokristal nümunələrdən ~ 3 dəfə çox 

olan, 77K-də termoelektirik effektivliyi isə ~5,810
-3

 К
-1

 olan daha yararlı ekstruziya 

nümunələrinin alınması mümkün olmuşdur. 

 
 

ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ В НОВЫХ АНТИФЕРРОМАГНИТНЫХ 

ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРАХ MnBi2Te4 

Əliquliyeva X.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Xayala-firuza@mail.ru 

В последнее десятилетие наблюдается большой интерес к топологически 

нетривиальным материалам. Особое место в ряду таких материалов занимают 

топологические изоляторы, которым свойственна особая электронная структура , 

обусловленная сильным спин-орбитальным взаимодействием. Особенность 

электронной структуры заключается в том, что поверхностным состояниям 

свойственен бездиссиапативный перенос заряда. В 2010 году Mong et al. описали новые 

антиферромагнитные топологические изоляторы, в которых вследствие 

антиферромагнитного упорядочения, хотя в отдельности и нарушаются 

трансляционная симметрия и симметрия обращения времени, но их комбинация 

(произведение) сохраняется. Для антиферромагнитных топологических изоляторов 

характерны ряд интересных физических эффектов, таких как колоссальное 

магнитосопротивление, сверхбыстрая динамика терагерцового диапазона, режим 

работы в качестве спиновых вентилей и др. 

Нами были проведены исследования комбинационного рассеяния света 

соединений Bi2Te3 и MnBi2Te4 на конфокальном рамановском микроспектрометре 
«Nanofinder 30» (Tokyo Instr., Japan). Исследования проводились в геометрии обратного 

рассеяния. В качестве источника возбуждающего света использовался лазер YAG:Nd с 

длиной волны на второй гармонике λ = 532 нм. На рисунке 1 приведены спектры 

комбинационного рассеяния света для соединений Bi2Te3 (а) и MnBi2Te4 (b). 
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Рис.1. Спектры комбинационного рассеяния света соединений Bi2Te3 (а) и 

MnBi2Te4 (b). 
Температурные зависимости электропроводности исследовались в широкой 

области температур 5-300К и в магнитных полях вплоть до 8 Тл. Магнитное поле было 

направлено перпендикулярно плоскости образцов. Измерения проводились 

стандартным четырёхзондовым методом по селективной методике на частоте ~20,5 Гц 

с использованием селективного усилителя Lock in Amplifier SR 905. Точечные контакты 

наносились при помощи графитовой пасты. Величина тока не превышала 1 мА. 

На рисунке 2 приведена температурная зависимость удельного сопротивления 

монокристаллов MnBi2Te4 в области температур 5-300К. 

Рисунок     2. Температурная зависимость удельного сопротивления 

монокристаллов MnBi2Te4 в присутствии внешнего магнитного поля: 1, 2, 3, 4 и 5Т. 
 

Таким образом, в настоящей работе доложено о получении и исследованиях 

новых антиферромагнитных топологических изоляторов систем MnTe-Bi2Te3 – 

монокристаллов MnBi2Te4. Представлены данные о рентгеновской дифракции и 

характерные частоты комбинационного рассеяния света соединения MnBi2Te4. Из 

температурной зависимости удельного сопротивления (Т) выявлена температура 

перехода парамагнетик-антиферромагнетик, температура Нееля оказалась равной 25,4 

К. Показано влияние внешних магнитных полей на температуру Нееля, определено, что 

при поле В=4 Тесла пик на температурной зависимости (Т) переходит в перегиб. 

Обнаружен аномальный эффект Холла. 
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Kompozit materiallar (kompozit latın sözü compositio – tərkib sözündən götürülüb) 

polimer, metal, karbon, keramika və ya digər əsaslardan (matrisadan), lifli telşəkilli kristallar, 

nazikdispers   hissəciklər   və s.-dən olan armirləşmiş dolduruculardan təşkil olunmuş 

çoxkomponentli materiallardır [1]. Öz növbəsində, kompozit materialın parametrləri onu 

təşkil edən komponentlərin parametrlərindən çox fərqli olur. Məsələn, beton, tekstolit, vilit, 

şüşəplastiklər, varistorlar, elektrik kontaktları üçün bəzi materiallar, maqnitodielektriklər və s. 

Doldurucu ilə polimer matrisası arasında yaranan keçid sərhəddi kompozit materialın 

xassələrinə kəskin təsir edir. Qeyd edək ki, kompozitlərin xassələri polimer matrisası və 

doldurucunun forma, ölçü və xarakterindən; onlar arasında əlaqə; matrisada doldurucunun 

paylanma xarakteri: polimer-doldurucu ayrılma sərhəddində qarşılıqlı təsirin təbiəti ilə 

müəyyən olunur. Kompozit materialın hansısa xarakteristikasını yaxşılaşdıran doldurucu eyni 

zamanda onun digər xassələrini pisləşdirə bilər. Məsələn, karbonun çoxluğu rezinin 

möhkəmliyini artırmaqla yanaşı, həm də elastiklik modulunu (sərtliyini) artırır ki, sonuncu da 

çox hallarda arzuolunmazdır. Buna görə də, hər bir konkret hal üçün xarakterik olan 

konsentrasiya və disperqatorun səthi modifikasiya üsulları seçilərkən, doldurulmuş 

polimerlərin tərkibində doldurucunun (digər komponentlər kimi) iştirakını şərtləndirən 

effektləri tədricən balanslaşdırmaq vacibdir [2]. 

Doldurucunun quruluşuna görə kompozit materiallar lifli (liflərlə və sapşəkilli 

kristallarla armirləşib), laylı (təbəqə, plastinka, laylı doldurucularla armirləşib), 

dispersarmirləşmiş və ya dispersbərkidilmiş (nazikdispers hissəciklər şəklində doldurucularla) 

növlərə ayrılır. Kompozit materialların matrisası materialın monolitliyini təmin edir, 

doldurucuya gərginliyin verilməsi və paylanması isə istiyə-, nəmliyə-, yanmaya- və kimyəvi 

təsirlərə davamlılığını müəyyən edir. Matrisa materialının təbiətinə görə polimer, metallik, 

karbon, keramika və digər kompozitləri fərqləndirirlər. 

Xüsusi elektrofiziki xarakteristikası doldurucular və polimerlər əsasında kompozit 

materialların sintezi nəzərə çarpacaq dərəcədə doldurucunun təbiətindən, doldurucu hissəciyin 

forma, ölçü və xarakterindən, sintez texnologiyasının şərtindən, həmçinin komponentlər 

arasında qarşılıqlı təsir dərəcəsindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, kristallaşma şərti və 

digər faktorlar hazır kompozit elementlərin quruluşunu, həm də polimer matrisasının 

morfologiyasını dəyişir və bütün bunların nəticəsində hazırlanan kompozit materiallar unikal 

xassələrə malik olurlar. Öz növbəsində, bu onların praktiki istifadə imkanlarınının artmasına 

səbəb olur. Bununla əlaqədar , polimermetalloksid, polimer-yarımkeçirici, polimer-polimer, 

polimer-metaltərkibli doldurucular və s. kimi elektroaktiv kompozit polimer materiallar 

xüsusi maraq kəsb edir. 
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Doldurucu kimi yarımkeçirici materialın seçilməsi, bir tərəfdən onların polimerlərlə 

yaxşı qarşılıqlı təsiri, digər tərəfdən isə istənilən konfiqurasiyalı yeni elektroaktiv 

elementlərin yaranması ilə bağlıdır. Polimer-yarımkeçirici kompozit materialların istifadəsi 

funksional blokların və gərginliyə görə çox da yüksək olmayan ifrat yüklənmiş idarəetmə 

sxemlərinin yaradılmasında bir çox problemlərin ekonomik və sadə həllinə imkan verir. 

Son zamanlar polimer kompozitlər arasında polimer nanokompozitləri xüsusi sinif kimi 

ayrılır, buna səbəb doldurucunun ölçülərinin 100 nm həddində dəyişməsidir. Qeyd edək ki, 

doldurucunun hissəciklərinin ölçülərinin azalması zamanı onların səthinin xüsusi sahəsi 

kəskin olaraq artır, buna uyğun olaraq həmin tərtibdə keçid fazalarının səthinin sahəsi də artır, 

bu da materialın xassələrini təyin edir. 

Müasir dövrdə nanodoldurucular əsasında polimer kompozit materialların (PKM) 

müxtəlif növləri aktiv sürətdə ənənəvi materialları sıradan çıxarır və bazarı cəlb edir [3]. 

Polimer kompozit materiallar ( PKM ) iki və ya daha çox polimerlərin kompozisiyasından 

alınan materialdır. Belə materialların fərqləndirici xüsusiyyətləri materialın quruluşunda 

komponentlərin statik və ya nizamlı düzülüşüdür. Son zamanlar mütəxəssislər tərəfindən 

yüksək fiziki-mexaniki xassələrə və kiçik xüsusi kütləyə malik PKM-a xüsusilə böyük maraq 

mövcuddur. Belə kompozit materialların əsas üstünlükləri aşağıdakılardan ibarətdir: yüksək 

texnolojilik, geniş temperatur intervalında yüksək xüsusi möhkəmlik, kimyəvi davamlılıq, 

ozonadavamlılıq və s. 
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Xülasə 

Məqalədə polimer əsaslı kompozit materialların fiziki xassələri tədqiqi barədə 

məlumatlar verilmişdir. 

 

Summary 

The article provides information on the study of the physical properties of polymer- 

based composite materials. 



373  

bağ 

su 

FİZİKANIN DİGƏR PROBLEMLƏRİ 

 
CANLI ORQANİZMLƏRDƏ SUYUN FİZİKİ XARAKTERİSTİKALARININ 
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Suyun və su məhlullarının strukturunu tam təsvir etmək olduqca çətindir. Suyun bioloji 

sistemlərdəki halının tədqiqi onu xarakterizə edən parametrlərin təmiz suyu xarakterizə edən 

parametrlə müqayisəsi əsasında qurulmuşdur. Məsələn, bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən belə 

parametr kimi su molekulunun buzun quruluşunda kvazitarazlıq halında orta yaşama müddəti 

( ) və təmiz suda  su 

1011 tərtibindədir. 

yaşama müddətləri götürülür. Qeyd edək ki,  ~ 105 san ,  su isə 

Suyun strukturunun və ya halının ani şəklini çəkmək üçün ən yüksək sürətli hesab 

olunan infraqırmızı və Raman spektroskopiyası metodlarından istifadə olunur, bu metodların 

köməyi ilə suda olan hidrogen rabitələrinin uzunluğu və valent bucaqları haqqında 

məlumatlar əldə olunur. Lakin NMR, EPR, dielektrik relaksasiya və termodinamik metodlar 

vasitəsi ilə su molekulları və su molekulları ilə suda həll olmuş maddənin molekulları 

arasındakı qarşılıqlı təsirlərin orta qiymətləri haqqında məlumatlar almaq olur. Müxtəlif 

bioloji sistemlərdə suyun halının və kinetik xarakteristikalarının orta qiymətlərinin bir sıra 

metodlarla (NMP, EPR, İQ və s.) tədqiqi suyun bu cür sistemlərdə yürüklüyünün təmiz suya 

nisbətən azaldığını göstərir. 

Bioloji sistemlərdə (hüceyrələrdə, toxuma mayelərində, limfada və s.) suyun halının 

tədqiqindən alınan nəticələri izah etmək üçün əsasən üç modeldən istifadə olunur. Məsələn, 

nüvə maqnit rezonansı metodu vasitəsi ilə alınan nəticələri izah etmək üçün belə qəbul 

olunmuşdur ki, hüceyrədaxili suyun makromolekullara yapışmış çox kiçik hissəsinin (3% - 

dən az hissəsi) yürüklüyü azalmışdır və suyun bir hissəsi üçün  ~ 10
5

 san tərtibində olur. 

Suyun yerdə qalan hissəsi isə özünü təmiz, həcmi su kimi aparır (  ~ 1011san ). Su 

molekulları bu iki hal arasındakı sürətli mübadiləsi nəticəsində protonların yaşama 

müddətinin orta qiymətinin kiçilməsi müşahidə olunur. Bu modeldə suyun müşahidə olunan 

relaksasiya müddəti 
1 
 

X 
 

1 X 

T
2 

T
2b 

T
2a 

düsturu ilə ifadə olunur. Burada T2 - məhlulda suyun protonlarının spin - spin relaksasiya 

müddəti, X - makromolekula yapışmış su molekullarının miqdarı (1-X) - sərbəst 

halda olan su molekullarının miqdarı, T2b - bağlı, T2a - isə sərbəst su molekullarının spin - 

spin relaksasiya müddətidir. (1) tənliyində bir ölçülən kəmiyyət (T2) və üç naməlum kəmiyyət 

(T2b, T2a, X) vardır. Bu modeldə X və (1-X) kəmiyyətlərinin qiymətlərini tapmaq üçün 

T2b və T2a -nın qiymətlərini buz və təmiz su üçün məlum olan qiymətlərinə bərabər 

götürülməsi qəbul olunmuşdur. Bir sıra hallarda bu model özünü doğrultmuşdur. 

Bioloji sistemlərdə suyun halını xarakterizə etmək üçün qəbul olunmuş və kontinual 

(kəsilməz) adlanan modelə görə hüceyrədaxili su, fiziki xarakteristikaları ilə bir-birindən 

fərqlənən çoxlu sayda hallara malikdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda suyun və su 

molekullarının fizikası kifayət qədər inkişaf etmədi-yindən modellərin hər hansı biri 

təcrübədən alınan bütün nəticələri izah edə bilmir. 

Beləliklə, bioloji sistemlərdə suyun fiziki xarakteristikalarının tədqiqi göstərir ki; 

su 
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Hüceyrədəki su öz xassələrinə görə duru məhlullardakı dudan fərqlənir: 

Normal fiınksiya daşıyan hüceyrələrdə buzabənzər kvazikristallik su yoxdur: 

Bioloji sistemlərdə suyun az hissəsinin bağlı və çox hissəsinin sərbəst olması və bu 

hallar arasında su molekullarının mübadilə olmasına əsaslanan modellər bir sıra parametrləri 

qiymətləndirmək üçün yaramırlar; 

Bioloji sistemlərdəki suyun halı haqqında adekvat təsəvvürlər bir çox təqribi nəticələri 

izah etməyə imkan verən müxtəlif termodinamik hallar toplusunun olmasını qəbul edən 

kontinual modelə əsaslanır. 

Müasir elm inkişaf etdikcə tədricən suyun planetar rolu meydana çıxdı. Məlum oldu ki, 

su universal həlledici olmaqla yanaşı, canlı və cansız təbiətin çoxsaylı obyektlərinin ən vacib 

komponentlərindən biri rolunu oynayır. Maddə-lərin quruluşu haqqında molekulyar 

təsəvvürlərin inkişafı nəticəsində suyun praktiki olaraq bütün maddələrin hissəcikləri ilə 

rabitə yarada bilməsinin, qarşılıqlı təsirdə ola bilməsinin səbəbləri izah olundu. Sonralar 

“bağlı” suyun mövcudluğunu kəşf olundu və bu suyun həm canlı orqanizmlərdə, həm də 

hidratlaşmış maddələrin - gilin, gibsin, sement daşının və bəzi seqnetoelektriklərin vacib 

fiziki xassələrinin meydana gəlməsində rolu müəyyən olundu. 

Canlı orqanizmin yerinə yetirdiyi funksiyaların fundamental əsası ilə əlaqədar olan 

narkoz və anestaziya ilə - yəni həssaslığın, o cümlədən ağrıya həssaslığın müvəqqəti yox 

olması ilə narkotik maddələrin hidratlarının kristallaşması arasındakı əlaqənin olmasının kəşfi 

göstərdi ki, hüceyrələrin bioloji molekullarına “bağlı” su bioloji proseslərin idarə 

olunmasından və bu və ya digər şəkildə aktiv iştirak edir. Narkotik maddələrin təsiri ilə sanki 

sehrli çubuğun hərəkəti ilə həyat çayının axını - canlı hüceyrənin işi dayanır, sonradan isə tam 

bərpa olunur. Bu növ proseslərdə çoxhüceyrəli canlı orqanizmin hüceyrələrinin və ya onların 

ansambıllarının fəaliyyətinin bir - biri ilə ciddi korrelyasiyası olunmuş şəkildə dayandırılması 

və qoşulması baş verir. Hüceyrənin aktiv fəaliyyətinin dayandırılması və qoşulması hər 

şeydən əvvəl kristallaşma prosesi, maddənin aqreqat halının dəyişməsi, başqa sözlə, faza 

keçidi ilə əlaqədar olduğundan fiziki proses hesab oluna bilər. Molekulyar fizika nöqteyi 

nəzərdən suyun bütün birləşmələr aləmi hidrogen rabitələri və su molekulları ilə digər 

maddələrin hissəcikləri arasındakı ion - dipol qarşılıqlı təsir qüvvələri ilə idarə olunur. Bu 

nisbətən zəif qarşılıqlı təsir qüvvələri və onların dəyişmələri su molekullarının külli miqdarda 

maddələrin hissəcikləri ilə müxtəlif birləşmələr əmələ gətirməsini və faza keçidlərinin baş 

verməsini təmin edirlər. Məsələn, su məhlullarında molekulların düzülüşündəki yaxın 

nizamın pozulması hesabına mayedə fazalara ayrılma - faza keçidləri baş verir. Bu zaman 

müəyyən şəraitdə maye hər biri müxtəlif komponentlərlə zəngin iki fazaya ayrılır. Çox güman 

ki, orqanizmdə belə fazalara ayrılma, komponentlərin müxtəlif fazalarda cəmlənməsi prosesi 

kəsilməz olaraq gedir. Belə fazalara ayrılan sistemlərdən aminlər, fosfatların, efirlərin və s. 

bioloji aktiv maddələrin sulu məhlullarını göstərmək olar. 

Bir çox maddələr: oksigen, azot, hidrogen, təsirsiz qazlar və o cümlədən müxtəlif 

anestetiklər, analgetiklər, antideprassantlar və s. canlı orqanizmdə təqribən eyni fizioloji 

reaksiyalar yaradırlar. Bu maddələrin əksəriyyəti inert maddələr olmayıb insan 

orqanizmindəki bioloji molekullarla qarşılıqlı təsirdə olaraq müxtəlif rabitələr yaradırlar. 

Lakin qeyd olunduğu kimi təsirsiz qazlar heç vəchlə kimyəvi reaksiyaya girmirlər. Belə halda, 

maddələrin narkotik təsirinin mexanizminin əsasında başlanğıc olaraq nəyin, bu maddələrin 

özlərinin, yoxsa onların təsiri ilə orqanizmdə olan digər maddənin müəyyən reaksiyalarda 

iştirakının durduğu sualı meydana çıxır. Bu problemi həll etmək üçün olunan cəhdlər 100 

ildən çox davam etmişdir. 
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FİZİKANIN TƏDRİSİNDƏ ANALOGİYALAR VƏ MODELLƏRDƏN İSTİFADƏNİN 
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Həm klassik, həm də müasir fizikada modellərdən və analogiyalardan geniş istifadə 

olunması, onlardan orta və ali məktəblərdə tədris prosesində istifadə etməyə imkan verir. 

Məsələn, fizikanın tədrisində maddə, sahə, onun quruluş elementləri( molekullar, atomlar, 

elektronlar, fotonlar və s.) anlayışları ilə qarşılaşır və onları öyrənirik. Fiziki obyektlərin bəzi 

xarakteristikalarınıonlarla birbaşa təmasda olmaqla, adi gözlə müşahidə edərək öyrənmək 

olur. Maddələrin əriməsi, kristallaşması, qaynaması, buxarlanması, kondensasiyası buna misal 

ola bilər. fiziki obyektlərin belə öyrənilməsi təbii öyrənmə adlanır. Bu üsulun üstünlükləri 

aşağıdakılardır: 

1) Tələbədə (şagirddə) həqiqəti özündə birbaşa əks etdirən hissiyyat surətləri yaranır ki, 

bu da onların öyrənilməsinin zəruri şərtidir. 

2) Naturadan öyrənmə zamanı əldə edilən bilik ən etibarlı hesab olunur, çünki bu halda 

tələbə (şagird) öyrəndiyi obyektlə birbaşa təmasda olur. 

Naturadan öyrənməyin əsas qüsuru müəyyən quruluşu elementlərinə bölərək 

hesablamağın çətin olmasıdır. Əks halda təcrübə ilə müşahidə edilən nəticə real olaraq yalnız 

obyektin fiziki xassələrini dərk etmək üçün kifayət deyildir. Bu halda obyektin elementlərə 

bölünərək xassələrinin öyrənilməsi modeli qurulmalıdır. Yəni tədris modeli dedikdə, quruluşu 

və funksiyası ilə real obyektin bütün element və quruluşlarını özündə əks etdirən model başa 

düşülməlidir. Modelin müxtəlif xarakteristikaları real obyektə nəzərən invariant olur. Bu 

Таким образом, изучение физических характеристик воды в биологических 

системах показывает, что; Вода в камере отличается от дыма в жидких растворах 

своими свойствами: Клетки с нормальным функционированием не содержат ледяную 

квазикристаллическую воду: Модели, основанные на том факте, что небольшая часть 

воды в биологической системе замкнута, а большая часть свободна, и что молекулы 

воды обмениваются между этими случаями, не подходят для оценки ряда параметров; 

Адекватное понимание состояния воды в биологических системах основано на 

континентальной модели, которая предполагает существование различных наборов 

термодинамических условий, которые позволяют нам объяснить многие 

приблизительные результаты. 

This, the study of the physical characteristics of water in biological systems shows that; 

The water in the cell differs from the smoke in liquid solutions in its properties: 

Cells with normal function do not contain ice-like quasi-crystalline water: Models based 

on the fact that in biological systems a small amount of water is closed and most of it is free, 

and between these cases the exchange of water molecules is not suitable for evaluating a 

number of parameters; Adequate insights into the state of water in biological systems are 

based on a continental model that assumes the existence of different sets of thermodynamic 

conditions that allow us to explain many approximate results 
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halda tələbə (şagird) qurulmuş modellə işləməli olur. Belə öyrənmə model öyrənmə adlanır. 

Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbə (şagird) modellə əlaqəli şəkildə öyrənilən obyekt barədə biliyə 

yiyələnir. Bu üsulu fərqləndirən xüsusiyyət tələbənin aldığı biliyin model vasitəsilə birbaşa 

obyektin özü ilə tutuşdurulmasıdır.[1] 

Fiziki obyektlərin tədris modelləri bir sıra müsbət didaktik xassəyə malikdir və onların 

tədris metodikasında istifadəsi aşağıdakılara imkan verir: 

1. Öyrənilən predmetin əsas elementlərinin seçilməsi 

2. Tələbələrə (şagirdlərə) qapalı və görünməyən düyünlərin təqdim olunması 

3. Proseslərin kinematikasının yavaşıdılmış və ya sürətləndirilmiş hallarda müşahidə 

edilməsi və onların lazım olan qədər nümayiş etdirilməsi 

4. Modellərin laboratoriya işlərində paylanılan didaktik material kimi, mühazirələrdə 

isə nümayiş güzgüsü kimi istifadə edilməsi 

Modellərin xüsusiyyətlərindən yerində istifadə edilməsi və tədris metodikasında onlara 

istinad edilməsi tədris materialının daha yaxşı qavranılmasına, tələbələrin bilik və 

bacarıqlarının sürətlə formalaşmasına şərait yaradır. Tədrisin müxtəlif mərhələlərində istifadə 

olunan modellər həm səviyyəsinə, həm də mənimsənilmə dərəcəsinə görə fərqli olmalıdır. 

Obyektlə müqayisədə modelin özünəməxsus xüsusiyyətləri tədris prosesində onun reallaşması 

metodikasına məlum tələblər qoyur. Hər şeydən əvvəl model qurularkən onun hansı fiziki 

prosesi və onun hansı tərəflərini əhatə etdiyi müəyyənləşdirilməlidir. Sonar real obyektlə 

modelin müqayisəsindən özünəməxsus xüsusiyyətləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Yalnız 

bundan sonar hadisənin model vasitəsilə tədqiqinə icazə verilir. 

Əgər modelə şagirdə əvvəlcədən daxildirsə və ya elementlər arasında düzülmə 

ardıcıllığı, onların bir – biri ilə əlaqəsinin səbəbi və qanunauyğunluğu məlum deyildirsə, belə 

model informasiya mənbəyi ola bilər[2] 

Fiziki nəzəriyyənin əsasını izah edərkən modellərin və ya analoqların rolu xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Qazların nəzəriyyəsini izah edərkən, real qazların əsas xassələrini qaz 

hissəcikləri arasında çox cüzi qarşılıqlı təsirin mövcud olmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Qazların kəmiyyətcə nəzəriyyəsini yaratmaq üçün qaz molekullarını elastiki kürəciklər kimi 

təsəvvür edib, onaNyuton mexanikasının qanunları tətbiq etmək lazımdır. Kürəciklərin 

ölçüləri çox kiçik molekullar tərtibində qəbul edilməlidir[3] 

Həm elmi, həm də tədris baxımından bir model digər modellərin formalaşmasına kömək 

edə bilər. 

Adətən, ideallaşdırılmış modellərdən və analogiyalardan,öyrənilməsi və ya 

qavranılması çətin olan hadisələrin izah edilməsində istifadə edilir. Mücərrəd nəzəriyyənin 

elementləri yalnız bu elementlərə konkret analoq hadisələr tapıldıqda başa düşülür. 

İdeallaşdırılmış model hadisənin bir modelini başqasının üzərində qurmağa, bir şərhi digəri 

ilə əvəz etməyə imkan verir. 

Bundan başqa modellər bilikləri yada salma vasitəsi kimi çıxış edir. Çox vaxt tələbənin 

qarşısına belə məsələlər qoyulur: bu və ya digər fiziki obyektin şəklini şək ( şəkil modelini 

vermək), hər hansı modeli hazırla (maddi model vermək) tənlik yaz, hər hansı qanunun fiziki 

düsturunu yaz ( riyazi model yazmaq), biliyini şifahi və yazılı formada ifadə et (təsvir 

modelini vermək) və s. 

Bu istiqamətdə apardığımız tədqiqatlar göstərdi ki, aşkar edilərək sistemləşdirilmiş 

analogiyaların praktiki işlərdə tətbiqi imkanlarını əyani misallarla reallaşdırmaq olar və bu 

metodun tətbiqi bütün əlamətləri ilə tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. 

Ümumi fizika kursunun öyrənilməsində analogiya və modellərdən istifadə edilməsi yeni 

materialın öyrənilməsi zamanı əvvəl öyrənilmiş, materialın intensive təkrarlanması baş verir 

və nəticədə tələbələrin bilik və bacarıqları inkişaf edir. 
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Резюме 

Наши исследования в этом направлении показали, что возможность применения 

систематизированных аналогий в практической работе может быть реализована на 

наглядных примерах, а применение этого метода способствует повышению уровня 

обучения со всеми его особенностями. 

Использование аналогий и моделей при изучении общего курса физики. При 

изучении нового материала происходит интенсивное повторение ранее изученного 

материала, в результате чего у студентов развиваются знания и навыки. 

Summary 

Our research in this direction has shown that the possibility of applying systematized 

analogies in practice can be realized with visual examples and the application of this method 

serves to raise the level of education with all its features 

The use of analogies and models in the study of a general physics course When learning 

new material, intensive repetition of previously learned material occurs, and as a result, 

students' knowledge and skills develop. 
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ALÜMİNİUM ƏSASLI OVUNTU KOMPOZİSİYALARIN SOYUQ HALDA 

PRESLƏNMƏSİ ZAMANI BAŞ VERƏN SIXLAŞMA PROSESİNİN 
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Açar sözlər: mikroməsamələr, dispers material, sıxlaşma, fraksiya, briket, presləmə 

təzyiqi, kontakt sahəsi. 

Keywords: micropores, dispersed material, compaction, fraction, briquette, pressing 
pressure, contact area. 

Alüminium əsaslı dispers materialların sıxlaşdırılmasının bəzi qanunauyğunluqları 

aşkar edilmiş, soyuq halda presləmə üsulu ilə əldə edilən alüminium pəstahların kipləşmə 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müxtəlif ölçülü sferik hissəciklərin sıxlaşdırılması prosesinin 

sxematik bir modeli təklif olunur. Bu baxımdan, qranulların sıxlaşdırılması prosesi üç 

mərhələ kontekstində nəzərdən keçirilir. Birinci mərhələdə aktiv sıxlaşma baş verir ki, 

nəticədə ovuntu hissəciklərinin qablaşması daha sıx olur. İkinci mərhələdə, presləmə 

təzyiqinin artması nəticəsində, hissəciklərin təmas sahəsi də artır və yuvenil sürtünmə səthləri 

formalaşır, bu da onların qarşılıqlı molekulyar əlaqələrini və sürtünmə müqavimətini artırır. 

2-ci mərhələdən 3-yə keçdikdə yaranan təzyiq mexaniki kontaktları gücləndirir və bu da 

hissəciklərin mikroməsamələrə ekstruziya etməsinə səbəb olur. Qranulların ölçüləri 

arasındakı böyük fərqlər kiçik hissəciklərin ekstruziyasını asanlaşdırır. 
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Giriş 

Ovuntu metallurgiyasının köməylə yüksək fizikii-mexaniki xassələrin orjinal vəhdətini 

təmin edə bilən yeni materialların alınması sahəsində əldə edilən uğurlar elmə yaxşı 

məlumdur. Lakin müasir texnikada aktual əhəmiyyət kəsb edən elə ovuntu kompozit 

materiallar var ki, onların sıxlaşma qabiliyyəti hələ də ardıcıl şəkildə öyrənilməmişdir. Bu cür 

materialların bir növü də Al əsaslı məsaməli ovuntu kompozisiyalarıdır. Bizim fikrimizcə 

dispers materiallarda cərəyan edən bir sıra proseslərin fərqli xüssiyyətləri ucbatından onların 

sıxlaşma prosesi təklif olunan model təsvirlərinə nisbətən daha mürəkkəb xarakter daşıyır. 

Ona görə də Al əsaslı dispers ovuntu materiallarının sıxlaşma prosesinin tədqiqi və sıxlaşma 

xarakterində bəzi müddəaların dəqiqləşdirilməsi elmi cəhətdən çox aktualdır. 

Tədqiqatın məqsədi - bir neçə müxtəlif ölçülü fraksiyalardan təşkil olunmuş 

alüminium ovuntularının sıxlaşma prosesinin, eləcə də bu fraksiyalara daxil olan hissəciklərin 

ölçülərinin dispersiyasının briketlərin mexaniki xassələrinə göstərdiyi təsirin öyrənməkdən 

ibarətdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi – apardiğimiz eksperimental tədqiqatlar nəticəsində Al 

əsaslı dispers materialların sıxlaşma prosesinin fasiləsiz-diskret (sıçrayışabənzər) xarakteri 

aşkar edilmişdir. Bundan başqa ovuntuların ilkin mikrobərkliyinin onları təşkil edən 

hissəciklərin ölçülərindən, müxtəlif fraksiyalı briketlərin mikrobərkliyinin isə presləmə 

təzyiqindən asılı olaraq dəyişməsinin qanunauyğunluqları şərh edilmişdir. Tədqiqatın 

praktiki əhəmiyyəti kimi Al əsasında, daha yüksək mexaniki, texnoloji və istismar 

xassələrinə malik olan, həmçinin iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab edilən yeni ovuntu 

kompozisiyalarının yaradılmasını göstərmək olar. 

İlkin materiallar və tədqiqatların aparılma metodikası 

Tədqiqlar ПА markalı alüminium ovuntuları üzərində aparılmışdır [1]. Slindirik formalı 

nümunələrin preslənməsini polad pres-qəliblərdə həyata keçirdik, pres-qəlibə ovuntu 

tökülməmişdən qabaq onun divarlarına qrafit sürtkü təbəqəsi çəkdik. Presləməni “Instron 

3380” universal sınaq maşınında, yükün tətbiq sürəti 0,5 mm/dəq olmaqla apardıq. 

Presləmənin təzyiqini 0,5 Mpa dəqiqliklə 200-1000 Mpa intervalında tənzimlədik. 

Alınmış briketlərin sıxlığını hidrostatik çəkmə metodu ilə təyin etdik. İlkin ovuntunun 

və preslənmiş briketlərin mikrobərkliyini ПМТ-3 cihazında 10 və 50 q yük tətbiqi ilə 

qiymətləndirdik (hər bir nöqtədə 10 ölçmədən az olmadan sınaq keçirdik). Mövcud metodika 

üzrə [2] briketlərin mexaniki xassələrini sürüşmə və sıxılmaya sınaqlarla təyin etdik. 

Sürüşməyə sınanmış nümunələrin strukturunu və ilkin ovuntuların hissəciklərinin formasını 

müxtəlif böyütmələrdə JSM-U3 tipli skanlaşdırıcı rastr mikroskopunda təqdiq etdik. Tədqiqat 

prosesində hidrostatik presləmə ilə alınmış statik, izotrop və mikrobircins məsaməli 

nümunəyə baxılmışdır. Hidrostatik presləmə metodu ilə hazırlanmış nümunələrin 

deformasiyasını tədqiq etdikdə xətti sahəni və axıcılığın başlanma anını ayırmaq olar. Lakin 

ikitərəfli presləmə zamanı bu müşahidə olunmur. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə almaqla sonrakı eksperimentlər laboratoriya (dmax=60 

mm, Hmax=180 mm, qmax=200 Mpa) və yarımsənaye hidrostatik presləmə qurğularında 

(dmax=100 mm, Hmax=650 mm, qmax=200 Mpa) alınmış nümunələr üzərində yerinə 

yetirilmişdir. Sıxılma üçün h0/d0 nisbətli 1,5...2 təşkil edən silindrik nümunələrdən, dartılma 

və burulmada isə işçi uzunluğunun l0 diametrinə d0 nisbəti 5-ə bərabər olan nümunələrdən 

istifadə etdik. Yükləməni xüsusi olaraq hazırlanmış qurğuda həyata keçirdik. Eksperimentin 

dəqiqliyini artırmaq məqsədilə qurğunu əlavə tərtibatla təchiz etdik ki, bu əlavə tərtibat da, 

üzərinə tenzodatçiklər bərkidilmiş dinamometrik başlığın köməyilə, sınaq kamerasının 

daxilində nümunənin deformasiyasına sərf olunan güç parametrlərini təyin etməyə imkan 

verir 3. 
Aşağıdakı yükləmə parametrləri üzrə eksperimentlər apardıq: 

Sadə yükləmələr. k=0; k=-1; k=-2,5;k=-4,3; k=-10. Bu halda  =+1 və 0 =- 

1olmuşdur. Burada k – yükləmənin sərtlik parametridir,  - isə Lode parametridir. 
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Mürəkkəb yükləmələr.  = 1,0, -1-də q=const;  =l1- lq – də 

n=const;  = 1,0, -1-də 0=const. 

Burada q,0,n uyğun olaraq hidrostatik təzyiq, orta gərginlik və gərginliklər 
intensivliyidir. 

Eksperimental tədqiqatların nəticələri 

1-ci cədvəldə bizim tərəfimizdən aparılan tədqiqatda istifadə olunan alüminium 

ovuntularının əsas xarakteristikaları verilmişdir. Daha xırda fraksiyalı 1 və 2 ovuntuları sferik 

formaya və hamar səthə malikdirlər. Daha iri fraksiyaların ovuntuları da sferik forma ilə 

səciyyələnirlər, lakin daha kobud (kələ-kötürlü) səthə malikdirlər. Hər bir fraksiyanın 

daxilində müxtəlif kəmiyyətli hissəciklərin fərqli paylanması ilə alüminium ovuntularının 

preslənməsi zamanı əldə olunan nəticələrin təhlili prosesin ümumi qanunauyğunluqlara tabe 

olmasını müəyyən etməyə imkan verdi [4]. 

İlkin ovuntuların tərkibi və xassələri 

Cədvəl 1 

 

Ovun- 

tunun 

№- si 

 

Elementlərin kütlə miqdarı, %-lə 
Hissəcik- 

lərin 

ölçüləri, 

mkm 

Seyrək 

halda 

kütləsi, 

q/sm
3
 

Sıxlaşdı- 

rılmış 

halda 

kütləsi, 
q/sm

3
 

Fe Mn Si Mg Al 

1 0,01-0,1 0,01 0,01 0,01-0,1 qalanı 20-50 1,08 1,60 

2 0,01-0,1 0,01 0,01 0,1 “ ” 20-100 1,17 1,50 

3 0,32 0,01 0,15 0,01-0,1 “ ” 100-160 1,25 1,41 

4 0,3 0,01 0,20 0,01-0,1 “ ” 200-250 1,01 1,25 

 

Sıxlaşma prosesini üç mərhələli qəbul edə bilərik [5,6]. Birinci mərhələ - hissəciklərin 

yaxşı qablaşması ucbatından təzyiqin böyüməsi və briketlərin sıxlığının artması ilə 

səciyyələnir. İkinci mərhələdə kontakt səthlərinin plastik deformasiyası, üçüncü mərhələdə isə 

yaranmış konqlomeratların defarmasiyası baş verir. Birinci mərhələdə proses sonrakılara 

nisbətən daha intensiv keçir (şəkil 1). 
 
 

 
Şəkil 1. 1-4-cü partiyaların ovuntuları üçün adi (a) və yarımloqarifmik 

koordinatlarda (b) briketlərin nisbi sıxlığının presləmə təzyiqindən asılı olaraq 

dəyişməsi. 

 

Əgər fərz etsək ki, müxtəlif fraksiyalı ovuntuları təşkil edən hissəciklər ideal hamar 

səthə, sferik formaya və eyni kimyəvi tərkibə malikdir, onda 3,4 ovuntularının məsamələri 1,2 

ovuntuları ilə müqayisədə daha böyük ilkin həcmə malik olduqlarından, təzyiqi artırdıqca 

onlar daha intensiv sıxlaşmalı idilər. Ona görə də şəkil 1-dəki məlumatlara (1,2 və 3,4 əyriləri 
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ailəsi) ovuntuların kimyəvi tərkibinin sıxlaşma prosesinin gedişatına göstərdiyi təsirin nəticəsi 

kimi baxmaq olar. 

Presləmə təzyiqini artırdıqda hissəciklərin qarşılıqlı kontaktlarının sahəsi böyüyür, 

yuvenil sürtünmə səthləri azad olur ki, bu da hissəciklərin ilişməsinin qarşılıqlı molekulyar 

təsirinin və sürüşməyə müqavimətin böyüməsini çağırır [7]. Presləmə təzyiqindən asılı olaraq 

preslənmiş briketlərin mikrobərkliyinin (şəkil 1,b), strukturunun və mexaniki xassələrinin 

(şəkil 2) dəyişmələri üzrə eksperimental məlumatları yalnız yuxarıda müzakirə olunan 

səbəblərlə izah etmək olmaz. Ona görə ovuntu materialının presləmə prosesi hər bir 

fraksiyanının daxilində hissəciyin ölçüsünün səpələnməsini nəzər almaqla analiz edilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 2. 1-4 partiya ovuntuları üçün briketlərin sürüşmədə (a) və sıxılmada 

möhkəmliyinin (b) presləmə təzyiqindən asaılılığı 

 

Məlumdur ki, ovuntuların sıxlaşmasının ikinci mərhələsindən üçüncü mərhələsinə 

keçmə məqamına uyğun gələn təzyiqə, mexaniki kontakta daxil olan hissəciklərin 

ekstruziyasında axma təzyiqi kimi baxmaq olar [8]. Bu halada hər bir fraksiyanın daxilində 

daha xırda hissəciklərin mikrobərkliyi iri hissəciklərin mikrobərkliyini xeyli üstələyir. 

Hər bir fraksiyaya aid olan hissəciklərin xətti olçülərindən asılı oaraq ovuntunun tam 

kipləşməsinə qədərki dövrdə, yükün tətbiqinin istənilən anında məsamələrin ilkin Filk və cari 

Fcari sahələrini hesablamaq olar: 
F = 𝐷

2
𝑀𝐴𝑋  

- (𝜋𝑑
2
𝑚𝑎𝑥  + 𝑠), (1) 

ilk 
2 8

 
F = 𝐷𝑚𝑎𝑥(𝐷𝑚𝑎𝑥−∆ℎ) - (𝜋𝑑

2
𝑚𝑎𝑥  + 𝑠), (2) 

cari 
2 2

 

burada S-“mikroalətin” seqmentinin sahəsidir ki, bu da fraksiyanın hissəciklərinin 

maksimal Dmax və minimal Dmin diametrlərini nəzərə alır. 
Fcari→ 0, ∆ℎ=∆ℎ𝑚𝑎𝑥 olanda, onda ayrı-ayrı hissəciyin mütləq sıxılması 

∆ℎ = D - ( 𝜋 𝐷
2
𝑚𝑎𝑥  + 2𝑆) 2 

 
  

(3) 

olur. 

𝑚𝑎𝑥 max 
8

 𝐷𝑚𝑎𝑥 

Buradan deyə bilərik ki, məsamənin yox olma anında hissəciyin maksimal deformasiya 

dərəcəsi 

En = 
∆ℎ 

Dmax 

kimi təyin edilir. 

Nəticələrin müzakirəsi 

(4) 

Al əsaslı dispers materialların sıxlaşmasının bəzi parametrlərinin dəqiqləşdirilməsi 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, dispers səpilmiş materialların sıxlaşma prosesləri 
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monoloit materialların ümumi qanunauyğunluqlarına tabe olmaqla yanaşı, həm də fasiləsiz- 

diskret (sıçrayışabənzər) xarakter daşıyır. 

Al ovuntularının soyuq preslənməsində prespəstahın sıxlaşmasının xüsusiyyətləri tədqiq 

olunmaqla müəyyən edilmişdir ki, Al ovuntularını legirlədikdə onlar daha böyük ilkin 

möhkəmliyə və kiçik plastikliyə malik olurlar. Ovuntuların sıxlaşma prosesinə 3 mərhələ 

kontekstində baxılmışdır. 1-ci mərhələdə hissəciklərin yüksək qablaşması müşahidə olunur. 2- 

ci mərhələdə presləmə təzyiqi artırıldıqca hissəciklərin kontaktlarının sahəsi böyüyür, yuvenil 

sürtünmə səthləri yaranır, bu isə onların ilişməsinin molekulyar qarşılıqlı təsirini və 

sürtünməyə müqavimətini gücləndirir. 

Presləmənin 2-ci mərhələsindən 3-cü mərhələyə keçidə uyğun olan təzyiq mexaniki 

kontaktı gücləndirir, prespəstahın mikroməsaməliklərinə daxil olan hissəciklərin axaraq 

ekstruziya olunmasını yaradır. Ovuntu hissıciklərinin fraksiyaları arasında fərqlərin çoxluğu 

xırda hissəciklərin axaraq ekstruziyasını gücləndirir. 

Baxılan materialların ovuntuları üçün sıxlaşma ovuntunun pres-qəlibə tökülməsilə 

yaranmış cəsədin elastik deformasiyasından başlayır. Sonrakı sıxlaşdırmada cəsədin 

hissəciklərinin yerdəyişməsi onun möhkəmlik həddini üstələyən yüklərin təzyiqi altında baş 

verir. 

Sıxlaşdırmada Al ovuntularının bir vəziyyətdən digərinə keçidi 2 dəfə - 100 və 550 Mpa 

yaxın təzyiqlərədə baş verir. Birinci sıçrayışdan sonra yaranan mexaniki kontaktlar 

hissəciklərin vəziyyətinin dəyişməsinə səbəb olur ki, bu mərhələ briketin yaranması ilə 

müşayiət olunur. 

Aparılmış nəzəri və eksperimental tədqiqatlar yeni tip Al əsaslı ovuntu 

kompozitlərinin istehsal texnologiyalarının işlənməsinə imkan vermişdir. İşlənmiş 

kompozisiya materilları konstruksion, antifriksion, elektrotexniki, korroziyaya davamlı 

materiallar kimi müxtəlif sənaye sahələri üçün tövsiyə olunurlar. Bu kompozitlərin tətbiqi 

konstruksiyaların metal tutumunu xeyli azltmağa, onların iş qabiliyyətini və xususən 

etibarlılığını əhəmiyyətli artırmağa imkan verir. 
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Summary 

The analysis of the change of some mechanical parameters of the porous Al 

composition depending on the compression pressure was carried out. Using special devices, 

based on compression models developed by various scientists, the change in relative density 

during the deformation of the porous material depending on the pressing pressure was 

studied. Graphical descriptions of the relative density of briquettes in the ordinary and semi- 

logarithmic coordinates for hand grinding, as well as the dependence of the initial 

microhardness of the briquettes on the particle size are given. 

 

 
 

MƏKTƏB FİZİKA KURSUNDA HƏNDƏSİ OPTİKA MƏSƏLƏLƏRİNİN 

ÖYRƏNİLMƏSİ ZAMANI FİZİKA VƏ RİYAZİYYATIN FƏNLƏRARASI ƏLAQƏSİ 

Dos. Quliyev N.İ., prof. Quliyev M.S., Əhmədova A.G. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: fənlərarası əlaqə, fizika, riyaziyyat, həndəsi optika, məsələ həlli 

 

Məktəb fənləri arasında qarşılıqlı əlaqə prinsipial pedaqoji əhəmiyyətə malikdir. Bu 

əlaqə, bütün fənlər arasında çoxşaxəli təmasların təmin edilməsindən ibarətdir və şagirdlərin 

harmonic inkişafı məqsədini daşıyır. Fənlərarası əlaqənin (FAƏ) həyata keçirilməsi 

şagirdlərdə təbiət hadisələri, texniki proseslər və fiziki qanunauyğunluqlar barədə vahid 

təsəvvür yaranmasını təmin edir, onların biliyini daha dərin və praktiki edir ki, bu da ixtisaslı 

yanaşma şəraitində məktəb təhsilinin ayrılmaz hissəsidir. 

Elmi – metodik ədəbiyyatda “fənləarası əlaqə” anlayışının çox saylı tərifləri 

mövcuddur, onların pedaqoji qiymətləndirilməsinə müxtəlif yanaşmalar və müxtəlif 

təsnifatları təsvir olunur. Bu anlayışın müxtəlif izahlarının aparılmış analiziŞ belə bir nəticəyə 

gəlməyə imkan verir ki, onların hamısı əlbəttə doğrudur, lakin onları tam hesab etmək olmaz. 

Ona görə də onları daha tam və geniş fikrimizc, əgər bu anlayışın əsası kimi Q.F. Fedoretsin 

[4] işlərində göstərilən tərifləri götürsəək, onda fənlərarası əlaqə real gerçəklikdəki obyektlər, 

hadisələr və proseslər arasındakı sintezedici, inteqrativ əlaqələri işarə etmək üçün pedaqoji 

kateqoriyadır. Bu əlaqə öz əksini təlim tərbiyə prosesinin məzmun, forma və metodlarında 

tapır və öyrədici, inkişafetdirici və tərbiyəedici funksiyaları vəhdətdə yerinə yetirir. 

Məktəb təhsilində FAƏ imkanlarının analizi onlarda dörd didaktik funksiyanı 

fərqləndirməyə imkan verir: 

a) Metodoloji 

b) Öyrədici 
c) Inkişafetdirici 

d) Konstruktiv 
Yeddinci sinifdən başlayaraq əsas və orta məktəblərdə tədris fənnlərinin əsas tərkibini 

analiz edərək bizim tərəfimizdən fizikanın həmin fənlərlə fənlərarası əlaqəsinin 

reallaşdırılması imkanları müəyyən edilmişdir. 

Key words: interdisciplinary communication, physics, mathematics, geometric optics, 

problem solving 
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Ədəbiyyat (±), Tarix (+), Xarici dil (±), Biologiya (++), Kimya (++), Coğrafiya (+), 

İnformatika (+), Riyaziyyat (cəbr, həndəsə) (++), musiqi (±), fiziki tərbiyə (±), texnologiya 

(+), təbiətşünaslıq(+), astronomiya(++), təsviri incəsənət (±) 

Burada fizika fənni ilə həmin fənlərin (++) yüksək səviyyədə əlaqə imkanı, (+) orta 

səviyyədə əlaqə imkanı, ± - aşağı səviyyədə əlaqə imkanı göstərilmişdir. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən görünür ki, fənlərin əksəriyyəti fizika ilə kifayət qədər 

yüksək səviyyədə fənlərarası əlaqə həyata keçirməyə imkan verir. Lakin, həmin 

fənlərarasında fizika ilə ən yüksək fənlərarası əlaqəni biologiya, kimya, astronomiya və 

riyaziyyat fənləri ilə həyata keçirmək mümkündür. [5] Riyazi aparat fizikaya fiziki proses və 

hadisələrin təsviri üçün dil kimi lazımdır və fiziki tədqiqat üsullarından biridir. 

Fizika insan qarşısında bu və ya digər məsələ qoyur və bu zaman onların həlli üçün 

lazım olan riyazi ideya və metodların yaranmasını tələb edir. Bu metodlar sonralar riyazi 

nəzəriyyələrin inkişafı üçün baza rolunu oynayır. Riyaziyyat fizikaya çox şey verir. Belə ki, 

diferensial və inteqral hesabının dili bir sıra fiziki qanunların ( Nyutonun 2 – ci qanunu, 

elektromaqnit induksiyası qanun) ayrı – ayrı fiziki anlayışların (maqnit sahəsində fırlanan 

cərəyan, çərçivədə yaranan cərəyan şiddəti və s.) daha dəqiq müəyyən edilməsi üçün geniş 

imkanlar açır. Simmetriya nəzəriyyəsinin ideyaları həndəsə məsələləri ilə sıx bağlıdır ki, bu 

da şagirdlərə molekulyar fizikada kristalların quruluşunun ümumi elmi müddəalarını asan 

başa düşməyə və mənimsəməyə, optikada güzgü və linzalarda xəyalların qurulmasını 

öyrənməyə imkan verir [1,2,6] 

Məktəb dərsliklərində həndəsi optika məsələlərinin məzmununun analizi[2,3], bizə belə 

bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, 8 – ci sinifdə bu məsələlərin öyrənilməsi üzrə dərslərin 

56%,11 – ci sinifdə isə 67% fizika və riyaziyyatın fənlərarası əlaqəsini reallaşdırmağa imkan 

verir. 

Fizika və riyaziyyatın tədrisinin gedişində şagirdlərin diqqətini, riyaziyyatın fiziki 

anlayış və qanunların ümumiləşdirilməsi üçün güclü vasitə olduğuna yönəltmək lazımdır. 

Fizika və riyaziyyatın qarşılıqlı əlaqəsində daxili tələbatların elmin inkişafı ilə kəsişməsi 

böyük yer tutur. Belə kəsişmələr adətən həm fizikada, həm də riyaziyyatda mühüm kəşflərə 

gətirib çıxarır. Riyaziyyat ümumi fiziki qanunauyğunluqları ifadə etmək üçün aparat və yeni 

fiziki hadisə və faktları açmaq üçün metoddur. Fizika isə öz növbəsində yeni məsələlər 

qoymaqla riyaziyyatın inkişafını stimullaşdırır. 
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Резюме 

В статье приведен анализ возможностей реализации МПС физики и математики 

при изучении вопросов геометрической оптики в школьном образовании. 

 

Summary 

This article is an analysis of the feasibility of MPS physics and mathematics in the 

study of problems of geometrical optics in school education. 
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Xülasə 

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikasının vacib məsələlərindən biri materialların 

dağılmaya müqavimətinin qiymətləndirilməsinin yeni metodlarının işlənib-hazırlanması və 

tətbiqi məsələləridir. Müasir texnikanın müxtəlif sahələrdə yüksək möhkəmlikli materialların 

və iriqabaritli konstruksiyaların və qurğuların geniş istifadəsi ilə əlaqədar xarici yüklənmənin 

təsiri onların dağılmasına səbəb olur. Bu özünü müxtəlif maşın detallarının, müasir 

texnikanın konstruksiyası və aparatlarının hazırlanması zamanı xüsusilə biruzə verir. Məhz 

bu məqalədə xarici qüvvənin təsiri ilə yaranan gərginliklər,onların kompanentləri və 

gərginlik tenzorlarının hesablanması məsələlərinə baxılmışdır.Aparılmış tədqiqat nəticəsində 

bir çox əhəmiyyətə malik ifadələr alınmışdır. 
Deformasiya olunan bərk cisim mexanikasının vacib 

məsələlərindən biri materialların dağılmaya 

müqavimətinin qiymətləndirilməsinin yeni metodlarının 

işlənib-hazırlanması və tətbiqidir. Çoxlu sayda qurğuların, 

maşınların, konstruksiyaların dağılmasının təhlili göstərir 

ki, dağılma bir qayda olaraq, konstruksiyaları detalları 

zəiflədən müxtəlif səthlərdən, gərginlik toplayıcılarının 

təsir etdiyi sahələrdən başlayır. [1] 
Deyilənləri nəzərə alaraq məsələnin fiziki və həndəsi У1 

parametrlərdən və tətbiq olunmuş xarici qüvvədən asılı A 

olaraq, gərginliklərin təyini məsələsi olduqca vacibdir. Məlumdur ki, qurğu elementlərində 

başlanğıc deformasiyalar və gərginliklər onların hazırlanmasında və yığımında, yerin 

təkibində statik və dinamik qüvvələrin təsiri nəticəsində yarana bilər. Qeyd edək ki, bütöv 

mühit mexanikasında cismə təsir edən daxili (gərginlik) və xarici qüvvələr kimi iki növ qüvvə 

mövcuddur. [4] Xarici qüvvələr özüdə iki növə bölünür: həcmi və səthi qüvvələr. Həcmi 
qüvvələr təsir etdiyi elementin kütləsinə (və ya həcminə) mütənasibdir. Səthi qüvvələr cismin 

→ 
səthinə tətbiq edilir, bu halda cismin vahid sahəsinə təsir edən səthi qüvvələr vektorunu P ilə 

işarə edək. Onda cismin səthinin ds elementinə 
→ 

qüvvəsi təsir edir. [3] 

Deformasiya olunan cismin daxilində də qüvvə yaranır. Vahid sahəyə təsir edən daxili qüvvə 

gərginlik adlanır. Deyək ki, gövdəyə P nöqtəsində bir neçə qüvvə təsir edir və ondan ixtiyari 

x
k
 əyrixətli koordinat xətti keçirək. gərginlik vəziyyətinin təsviri üzərində dayanaq. [6] 

Deformasiya olunmamış (təbii) vəziyyətdə olan, üç üzü yi   const koordinat səthləri ilə 
üst-üstə düşən sonsuz kiçik tetraedrə baxaq Tetraedrin təpəsini ixtiyari O nöqtəsi ilə 

bağlayaq, bu halda tillər üzrə  e
→  

bazis vektorları istiqamətlənir. [2] 

Tetraedrin  təpəsini  ixtiyari   O   nöqtəsi  ilə  bağlayaq,  bu  halda  tillər  üzrə   e
→ 

bazis 

vektorları istiqamətlənir. Şəkildən göründüyü kimi dördüncü üz 
→ 

vektoru ilə təyin edilir. Bu 

halda aşağıdakı münasibət yazılır: 

B У3 

e
→ 

N 
→ 

3 

e
→ 

e
→ 

2 
У2 

1 С 
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ek 

g kk k 

k 

→ 

k 

n n     N 
N 

Tetraederin P nöqtəsində xəyalən deformasiya olunmayan gövdədən ayrılmış üçlü səthi 

koordinat ek bazis vektorlarının kovariantı ilə təyin oluna bilən və səthi xarici normal 

istiqamətdə n vektoru P nöqtəsindən keçir.(şəkil 1) Bu halda aşağıdakı münasibət yazılır: 

 
3    → , dS    , (2) 

N dS N  ei dS i i 1 
n N n dS N 

burada N  e
→  
  

→ 
;   dS   - ABC -üçbucağının sahəsi; dS 1 

, dS 2     və dS 3 -uyğun olaraq, 

OBC , ABO və AOC üçbucaqlarının sahələridir. Aydındır ki, deformasiya halında 

seçilmiş tetraedr digər elementar tetraedrə keçir. 
Tetraedrin hərəkətinə baxaq CPB, APC, APB və ABC səthlərinin sahələrini uyğun 

olaraq dω1, dω2, dω3 və dω ilə işarə edək. 
Göstərilən səthlərdə ek-ya və normala uyğun vektorlar, vahid normal n-ə Tk dωk 

(k=1,2,3) və Tn dω qüvvələri təsir edir. Burada Tk və Tn koordinat sahəsində e
k
 və n 

normallarında gərginlik vektorlarıdır. [6] 
Bundan əlavə ayrılmış elementə təsir edən kütləvi qüvvə 

F W d -ya (3) 

bərabərdir, burada  deformasiya olunmayan materialın sıxlığı, W- təcil.Dalamberin 

tetraedr üçün hərəkət tənliyinə və itələmə qaydasına əsasən yaza bilərik. 

Tnd  Tk dk  F W d =0 (4) 

Burada ikinci toplanana görə cəmləmə k=1-dən 3-ə kimi aparılır. Tetraedr üçün vektor 

sahələrinin cəmi 0-a bərabər olduğuna görə 

nd  
d

k ek 

 
Nəzərə alsaq ki, 

 
 

e  e
k
 

 
 

 g kk 

 

və n  nk e 

(5) 

 
(nk-vahid vektorun kovariant 

komponentləridir) əvəzləməni nəzərə alsaq (5) –in əvəzinə yaza bilərik. [6] 

n de
k
 


Buradan 

dk e
 
 
 

 
dk  




g 

kk
 n d



(6) 

 

 

 

(7) 
Bu ifadəni (1)-də yerinə yazsaq alarıq. 

Tn  Tk  g kk n  F  W 
 d 

 0 

d


(8) 

Əgər n-ə   daimi   istiqamətdə P-dən   ABC   səthinə   kimi   olan   məsafə 0-a 

yaxınlaşır.Nəzərə alsaq ki, 

 
T  

d 
 0 sonuncu ifadədən alarıq. [5] 

d

g 
kk

 T n 
n k  k (9) 

em kovariant bazisinə görə Tk gərginlik vektoru ola bilsinki üç toplanandan ibarətdir 

beləki : 
 

(10) 

g kk T  Gkme 

(10) ifadəsini (9) ifadəsində yerinə yazsaq alarıq 
T  Gkmn e 

n k  m (10) 

Nəzərə alsaq ki, 
T  T 

m
e 

n n m (11) 

k 

k m 

k 

k 
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n 

 

burada T 
m 

- gərginlik vektorunun kovariant komponentləridir. Onda alarıq 

T 
m
  G

km
n (12) 

n k 

(11)-də ikiqat cəmləmə k və m-ə görə birqat cəmləmə (12) –da k indeksinə görə aparılır.(12) 

–da n normalı verilmiş sahədə vektorun kovariant komponentlərini təyin edir, ona görə 

tenzorun əlamətləri teoreminə görə Gkm -in qiymətini ikinci sıra kovariant komponentlər 

təşkil edir. G km -ə gərginlik tenzorunun kovariant tenzoru deyilir. [6] 

Məhz deformasiya olunan bərk cismin mexanikasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərdən biri gərginlik, gərginlik tenzoru gərginlik tenzorunun kovariant 

komponentlərinin təyinidir. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛА 

Искендерова С.П., Тагирова Т.Т. 

Гянджинский Государственный Университет 

Резюме 

Одним из важных вопросов механики деформируемого твердого тела является 

разработка и применение новых методов оценки сопротивления материалов 

разрушению. В связи с широким использованием высокопрочных материалов и 

крупногабаритных конструкций и устройств в различных областях современной 

техники воздействие внешних нагрузок вызывает их обрушение. Особенно это 

проявляется в конструкции различных деталей машин, современного оборудования и 

устройств. Именно в данной статье рассматриваются напряжения, вызванные 

внешними силами, их составляющие и расчет тензоров напряжений, в результате 

исследований получено множество важных выражений. 

DETERMINATION OF TENSOR STRESSES UNDER STRESSES DEFORMED 

SOLID BODIES 

İsgenderova S.P., Tahirova T.T. 

Ganja State University 

Summary 

One of the most important questions of the mechanics of the deformable solid body is 

the development and application of new methods of assessing the resistance of materials to 

destruction. In connection with the widespread use of high-strength materials and large-sized 

structures and devices in various areas of modern technology, the impact of external loads 

causes them to break down. This is especially evident in the design of various parts of the 

machine, modern equipment and devices. It is in this article that the tensions caused by the 

external forces that make up and calculate the tensors of tensions are examined, and as a 

result of the study, a number of important expressions are obtained. 
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ŞAGİRDLƏRDƏ PRAKTİK BACARIQLARIN AŞILANMASINDA YARADICI 

XAREKTERLİ LABORATORİYA İŞLƏRİNİN ROLU 

P.f.d. 
1
Rüstəmova S.K., t.f.d. 

1
Məmmədova S.O., 

1Cəbrayılzadə A.C. 
2
Mahmudova G.M., 

1Gəncə Dövlət Universiteti 
2Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: inkişaf, effektiv, fiziki hadisələr, eksperimental 

  Key words: developmental, effective, physical phenomena, experimental  

 

Fizika fənninin tədrisinin sürətlə inkişaf edən müasir tələblərinə cavab verən səviyyədə 

reallaşdırılmasını təmsil etmək üçün təlimin yeni, daha effektiv metodlarının işlənib tətbiq 

edilməsinə böyük ehtiyac vardır. Bunun üçün təlimin mahiyyətinin və tədris metodikasının 

dəyişdirilməsi ilə yanaşı, çalışmalıdır ki, şagirdlərin şəxsiyyətlərinin və təşəbbüskarlıqlarının 

hərtərəfli inkişafı təmin edilmiş olsun. Bu zaman çalışılmalıdır ki, şagirdlərin biliklərinin 

dərin və möhkəm olması ilə yanaşı, onları praktikada tətbiq etmək bacarığı da paralel olaraq 

formalaşmış olsun. 

Bütün çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün şagirdləri sistemli şəkildə yaradıcı 

xarekterli labarotoriyaların yerinə yetirilməsinə cəlb etmək, fiziki qanunların və 

qanunauyğunluqların tətbiqi ilə konkret məsələnin həlli bacarığını formalaşdırmaq zəruridir. 

Şagird yeni materialı yalnız müəllimə cavab vermək üçün deyil, ondan praktikada istifadə 

etmək: cihaz və ya sxem qurmaq, fiziki hadisələri izah etmək üçün öyrəndiyini dərk edir. 

Nəticədə şagirddə tədris olunan predmetə düzgün münasibət - həqiqi 
biliyə maraq oyadır. 

Yaradıcılığın dərk edilməsi barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. 

Bəzi məlumatlara əsasən yaradıcılıq şəxsiyyətin özünü 

təsdiqidir. Belə olduqda onun üçün yaradıcılıq mövzusu verməyə 

ehtiyac qalmır, o, mövzunu real həyatdan özü seçir. Bundan əlavə, 

yaradıcılıq ideyası, yeni fikirlər formalaşır və bəzən onların həlli üçün 

uzun illər tələb edilir. 
Məlum olduğu kimi yaradıcı laboratoriya işlərində cihazlar 

diqtəedici rol oynayırlar. Laboratoriya işlərinin yaradıcı məsələlərdən 

əsas üstünlüyü odur ki, şagird öz həllinin nəticələrini müəllimin 

sözlərinə və verilmiş cavablara görə deyil, eksperiment əsasında 

yoxlaya bilir. Burada eksperiment elmi tədqiqat işində oynadığı rolu 

oynayır, o, nəzəri mülahizələrin nəticələrini yoxlamağa xidmət edir. Amma, hesablama 

nəticələrinin yüksək dəqiqliklə eksperimental nəticələrlə dəqiqi üst - üstə düşməsi mümkün 

deyildir. Fizikadan laboratoriya işlərinin mahiyyəti elə cihazlarla işləmək deməkdir. Deməli, 

elə yaradıcı işlərin qoyulması məsləhətdir ki, onların nəzəri və eksperimental qiymətlərinin 

üst - üstə düşməsi üçün müvafiq şərait yaradılsın. Nəzərə alınmalıdır ki, yaradıcı laboratoriya 

işlərinə xüsusi tələbatlar qoyulmalıdır. Məsələn, mexanikə kursuna aid məsələlərin şərti 

kinematikaya həlli isə dinamikaya görə olur. Bu halda da iki tip tapşırıq olur - tədqiqat və 

konstruktor. Birinci şagirddən “niyə” sualına, ikinci isə “necə etməli” sualına cavab tələb edir. 

Aşağıdakı yaradıcı laboratoriya işinə diqqət yetirək: 

Laboratoriya işi: Arabacığın verilmiş təcillə hərəkət etdirilməsi. 
Arabacıq ona bərkidilmiş yük tərəfindən şaquli müstəvi üzərində hərəkətə gətirilir Onu 

0.2m/san
2
 təcillə hərəkət etdirmək tələb edilir. 

Ləvazimat: kinematika və dinamika qanunlarını öyrənmək üçün cihaz, metronom, 

ümumi kütləsi 20 q olan yüklər, ölçmə xətkeşi və dinamometr. 

İşin yerinə yetirilmə qaydası: arabacığın təkərlərindəki diyircəklərin və blokun 
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sürtünməsi çox kiçik olduqda Nyutonun ikinci qanunu 
(m, + m 2 + m 3 ) a = F 

kimi yazılır. ml ,m 2,m 3 - müvafiq olaraq arabacığın, onun üzərindəki yükün və düşən cismin 

kütlələri F = m 3 g- düşən cismin ağırlıq qüvvəsidir. Buradan 

m  
m1  m2 

3
 g  a 

Əgər arabacığın kütləsi m1=0.022kq onun üzərindəki yükün kütləsi m2 =0.052kq olarsa 

düşən yükün kütləsi 

m  
0,022  0,052 

 0,2  0,0015kq 
3
 9,6 

Bu hesabatın təcrübi nəticələrlə üst - üstə düşməsi aşkar edilib. Məsələn, hər 0.25 san - 

dən bir qeyd aparan qeydedici yolun S = 0.061m; S = 0.24m uzunluqlarını qeyd edir. 

Nəticələrin yuvarlaqlaşdırılmasını nəzərə alsaq, yuxarıda qeyd olunan verilənlərə əsasən 
0,2  0,25

2
 

S1 


S2  

2 

0,2  0,5
2
 

2 

 0,0063m 

 
 0,025m 

Qeyd edək ki, metronomla aparılan ölçü zamanı təcrübənin dəqiqiliyi lazımi səviyyədə 

olur. Beləliklə yaradıcı laboratoriya işləri şagirdlərdə tanış olmayan fiziki hadisələrin 

analizlərinə, onların tabe olduqları qanunların aşkar edilməsinə marağı artırır, yaradıcı 

laboratoriya məşğələləri şagirdlərin müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirir, onlarda təbiətə 

maraq və hörmət doğurur, şagirdləri müstəqil fikirləşməyə öyrədir, ətrafdakı hadisələri 

düzgün qiymətləndirməyə, hadisələr haqqında düzgün fikir söyləməyə sövq edir. 

Laboratoriya işlərini icra edərkən şagirdlər müxtəlif ölçmə texnikası və ölçmə nəticələrinin 

hesablanması, təcrübələrin bir neçə dəfə təkrar edilməsi ilə orta qiymət çıxarılması, xətaların 

hesablanması və s. elmi - praktik vərdişlər əldə edirlər. 

Ədəbiyyat 

1. İsmayılov M.H. Fizikadan şagirdlərdə yaradıcı fəaliyyəti formalaşdıran müstəqil işlərin 
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Summary 

 

When measuring with a metronome, the accuracy of the experiment is at the required 

level. Thus, creative laboratory work increases students 'interest in the analysis of unfamiliar 

physical phenomena, the discovery of the laws they are subject to, creative laboratory classes 

develop students' observation skills, arouse their interest and respect for nature, teach students 

to think independently, evaluate events around them, encourages to say. While performing 

laboratory work, students learn different measurement techniques and calculation results, 

averaging by repeating experiments several times, calculating errors, and so on. acquire 

scientific and practical skills 

Резюме 

При измерении метрономом точность эксперимента находится на необходимом 

уровне. Таким образом, творческая лабораторная работа повышает интерес студентов к 

анализу незнакомых физических явлений, открытию законов, которым они 

подчиняются, занятия в творческой лаборатории развивают у студентов 

наблюдательность, вызывают у них интерес и уважение к природе, учат студентов 

мыслить самостоятельно. Оцените события вокруг себя, побуждает говорить. 

Выполняя лабораторные работы, студенты изучают различные методики измерений и 

результаты расчетов, усреднение путем многократного повторения экспериментов, 

вычисления ошибок и т. Д. приобрести научные и практические навыки 
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ŞAGİRDLƏRİN ƏTRAF MÜHİTƏ QARŞI MÜNASİBƏTİNİN 

FORMALAŞMASINDA FİZİKA KURSUNUN İMKANLARI 

Dos. Quliyev N.İ., t.f.d. Məmmədova S.O., Cəbrayılzadə A.C.,Məmmədzadə A.C. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Açar sözlər: fizikanın tədrisi, ekoloji tərbiyə, ətraf mühit, ətraf mühitin çirklənməsi, 

energetika, elektrik stansiyası 

Key words: physics teaching, ecological education, environment, environmental 

pollution, energy, power plant 

Müasir elmi – texniki tərəqqi, gənc nəslin tərbiyəsi işində hər bir müəllim qarşısında 

böyük tələblər qoyur. Fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərin digər təlim – tərbiyə 

məsələlərinin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, onların ekoloji tərbiyələri sahəsində də iş 

aparılmalıdır. On bir illik məktəblər üçün fizika proqramının analizi göstərir ki, şagirdlərdə 

doğma təbiətə, vətənin təbii ehtiyatlarına məhəbbət hissi aşılamaq üçün böyük imkanlar 

vardır. Burada təbiəti mühafizə, onun təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə, insanların təbiətə 

zərərli təsirinin aradan qaldırılması məsələlərinə geniş yer ayrılmışdır. [1,2,3] 

Məlumdur ki, tərbiyə prosesi çox çətin prosesdir və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını, 

onun xarakteristik keyfiyyətlərini əhatə edir. Məktəblidə, gənclərdə ətraf mühitin vəziyyətinə, 

təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə görə vətəndaş məsuliyyətinin formalaşması şagirdlərin 

əqli inkişafının mühüm hissəsidir. Məktəb kollektivinin fəaliyyətində ekoloji təhsilin yeri 

təlim – tərbiyə prosesinin ümumi vəzifələri ilə təyin edilir. Bu prosesə şagirdlərin ətraf mühitə 

məsuliyyətli münasibətlərin formalaşmasında məqsədyönlülük xasdır. 

Ekoloji tərbiyə dərsin və həmin dərsdə öyrənilən fizikadan tədris materialının tərkib 

hissəsi olmalıdır.[1] Ekoloji xarakterli məsələlər proqram materialı ilə sıx əlaqəli olmalı, bizi 

əhatə edən gerçəklikdən xarakterik misalların köməyi ilə əyani və inamla izah olunmalıdır. 

Hazırki proqramlarda şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinə kömək edən məsələlər geniş yer tutur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqramda ekoloji tərbiyə üçün byük əhəmiyyətə malik olan fiziki 

kəmiyyətlərin ( temperatur, rütubət, qravitasiya sahəsi, maqnit sahəsi, işıqlanma, səs 

dalğalarının intensivliyi, radiasiya və s) öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Dərsdə şagirdlərin 

ekoloji keyfiyyətlərinin formalaşması üçün müxtəlif təlim metodları tətbiq etmək imkanları 

vardır. Dərsdə şagirdlərin təbiəti mühafizənin elementar anlayışları ilə tanışlıq prosesində 

çoxsaylı iş formalarının olmasına baxmayaraq rəhbərlik rolu müəllimdə qalır. O materialı 

sistematik olaraq izah edir və bununla yanaşı şagirdlərə müstəvi olaraq kitablardan və digər 

mənbələrdən təbiəti mühafizəyə aid biliklər əldə etməyi öyrədir. Bizim tədqiqatlar göstərdi ki, 

ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması üçün aşağıdakı dərslər daha effektivdir: 

a) Yeni materialın öyrənilməsinə həsr edilən 

b) Laboratoriya işlərinin aparılmasına həsr edilən 

c) Məsələ həllinə həsr edilən dərslər. 

Bundan başqa bizim metodik məqsədimizi reallaşdırmaq üçün təkrar dərslərdən və 

ekoloji məsələlərə baxılması üçün xüsusi olaraq ayrılmış tədris materialının 

ümumiləşməsindən istifadə edilmişdir.[1,4,5] 

“Molekulların hərəkəti” mövzusunu öyrənərkən, şagirdlər bilməlidirlər ki, nəfəs alarkən 

insan hava ilə birlikdə havada olan zərərli qarışıqları da udur və onlar sonra diffuziya 

nəticəsində insanın müxtəlif orqanlarına daxil olur. 

Təmiz suyun fabrik və zavodlardan çirklənməsi halında mayelərdə diffuziya bizim 

istifadə etdiyimiz kanal və göllərdəki içməli sular çirklənir, orada yaşayan orqanizmlər 

zəhərlənir, bitki örtüyü məhv olur. Diffuziya torpaq çirklənməsi zamanı da müşahidə olunur. 

“Maddənin üç halı” mövzusunun öyrənilməsi zamanı şagirdlər, bizim planetin səthinin 

71% - nin su ilə örtüldüyünü bilirlər. Texnikanın intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq su 
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Резюме 

В статье расматриваемся вопросы касающихся экологическому воспитанию 

учащихся при обучения курса физики. Приводится примеры темы по физике и ихсвязь 

с экологическим воспитанием и с их любовью к природным богатством нашей страны. 

Отмечено что экологическое воспитание должно быть составной частью урока и 

изучаемого предмета по физике. 
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Normal və ya geoloji eroziyalar insanların təsərrüfat yaradıcılığından asılı olmayaraq 

təbii şəraitdə baş verir. Normal eroziyanın əmələ gəlməsi intensiv olaraq baş vermir. 

 

The article examines the issues related to the ecological education of students when 

teaching a physics course. Examples of topics in physics and their connection with 

environmental education and with their love for the natural wealth of our country are given. It 

is noted that environmental education should be an integral part of the lesson and the studied 

subject in physics 

mühitinin və içməli suyun çirklənməsi problemi yaranmışdır. Planetin səthinin çox hissəsinin 

su ilə örtülməsinə baxmayaraq, içməli su ehtiyatı çox azdır. 

Şagirdlərə elektrik cərəyanını yaxşı keçirən metallar haqqında, eləcə də müxtəlif əlvan 

metallar qarışığından hazırlanmış müqavimətlər haqqında danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, 

təbiətdə metallar xüsusilə də əlvan metallar getdikcə sürətlə azalır. Sənaye müəssisələrinin 

tullantıları ilə birlikdə əlvan metallar suya və torpağa düşür. Balıqlar tez - tez civə, kadmium, 

qurğuşunla zəhərlənirlər. Ətraf mühitin nəqliyyatın qaz tullantıları ilə çirklənməsi böyük zərər 

vurur. [6] 

Energetik sektorun ükünün çox hissəsi daş kömürün üzərinə düşür. Lakin, daş kömürün 

nəzərə çarpacaq çatışmazlıqları vardır. Daş kömür hasilatı çox baha başa gəlir və yanarkən 

zərərli maddələr əmələ gəlir. İstilik elektrostansiyalarından fərqli olaraq, SES – lər atmosferi 

çirkləndirmirlər. Günəş enerjisindən, külək və dəniz qabarmaları enerjilərindən istifadə edən 

elektrostansiyalar praktiki olaraq ətraf mühiti çirkləndirmirlər. 

Hazırda, günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirmə texnologiyası o qədər 

təkmilləşdirilmişdir ki, bir çox ölkələrdə bu növ enerji artıq üstünlük təşkil edir. 

Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, ekoloji məzmunlu materiallarfizika kursunun 

dərindən mənimsənilməsini yaxşılaşdırır və şagirdlərə təbiətə məhəbbət aşılayır. 
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Torpağın eroziyasının sürətlə getməsi (müxtəlif) rayonların müxtəlif relyeflərində: qum 

səhralarında, bataqlıqlarda, təbii bitki örtüyünün pozulmasında, torpağın şumlanmasında, 

qrunt sularının səviyyəsinin aşağı düşməsində və müxtəlif təsirlərin nəticəsində baş verir. 

Külək eroziyasının inkişafına küləyin sürəti və gücü çox böyük təsir göstərir. 

Azərbaycanda küləklərin gücü çox böyük olmur. Yazda və payızda küləyin sürəti 15m/s, 

bəzən də daha böyük olur. Güclü küləklərin əsməsi, əsasən, Abşeron yarımadasında rast 

gəlinir. Güclü küləklər az yağıntılı havanın aşağı nisbi nəmliyində bitki örtüyü olmayan 

sahələrdə tozlu tufanların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu vaxt torpaq quruyur və torpaq 

eroziyasının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Odur ki, pespublikada su və külək eroziyalarının 

öyrənilməsi və bu eroziyaların əmələ gəlmə səbəblərinin araşdırılması, həmçinin, eroziyaya 

qarşı müəyyən tədbirlərin aparılması zəruridir. 

Yamaclarda torpağın təbii və müxaniki eroziyasının araşdırılması üçün, əsasən, 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır. 

1. Azərbaycan ərazisində torpaq eroziyasının əsas xüsusiyyətləri. 

2. Eroziyanın təsiri altında torpağın xassələrinin dəyişməsi. 

3. Eroziyanın öyrənilməsi metodikası. 

4. Təbii və təsərrüfat şəraitində eroziyanın öyrənilməsi. 

5. Eroziya proseslərinin intensivliyinin öyrənilməsi. 

6. Yarğan eroziyalarının öyrənilməsi. 

7. Torpaq eroziyasına qarşı tədbirlər. 

8. Respublika ərazisinin təşkili. 

9. Eroziyadan müdafiə üçün aqrotexniki tədbirlər. 
Torpağın eroziyasına qarşı aqrotexniki tədbirlər qismən az məsarif tələb edən və 

tamamilə həlli mümkün olan məsələlərdir. Bu tədbirlərə, əsasən, aşağıdakılar daxildir: 

yamacda torpağın eninə işlənməsi və səpinin aparılması, dondurma şumunun bəndlənməsi və 

şırımların açılması, torpağın dərin yumşaldılması, torpağın zolaqlar üzrə yumşaldılması, 

xəndəklərin qazılması, aşılanmış torpağın gübrələnməsi, torpağın eroziyadan qorunması üçün 

güclü bitki örtüyünün yaradılması. 

Torpağın eroziyadan qorunması üçün onun eninə işlənməsi və səpinin aparılması 

olduqca effektiv üsuldur. Torpağın və səpinin bu üsulla işlənməsi nəticəsində yamacın 

mailliyinin nisbətən azalması baş verir ki, bu da nəmliyin saxlanmasına və yağış, qar sularının 

axın sürətinin azalmasına səbəb olur. Belə aqrotexniki üsul mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, yamaclarda torpağın eninə işlənməsi kənd təsərrüfatı istehsalının məhsuldarlığını 5 − 20% 
artırır, torpağın yuyulmasını azaldır. 

Dincə qoyulmuş torpağı şırım açmaqla bəndləmək. Mailliyi 5℃-dən yuxarı və uzunluğu 

böyük olan yamaclarda torpağın eninə işlənməsi su axınlarından və torpaq dağılmalarından 

(sürüşmələrindən) müdafiə edə bilmir. Odur ki, belə torpaqların şırımlanması və bəndlənməsi 

zəruridir. Torpağın kəsik-kəsik şırımlanması və bəndlənməsi daha müasirdir.Yamacların 

birbaşa şırımlanması və arasıkəsilmədən bəndlənməsi onlarda üfqi su axınlarını gücləndirər 

və şırımların yuyulmasına səbəb olar. 

Yamaclarda eninə şırımlar şumlama ilə eyni vaxtda xüsusi qurğu vasitəsilə yerinə 

yetirilir.Torpağın şırımlanması onun yuyulmasını 1,5 dəfə azaldır. 

Torpağın bəndlənməsi isə yamacın eninə və horizontal istiqamətdə şırımlamaqla ərinti 

və yağıntı sularının axma sürətini azaltmaq məqsədi ilə kotanın axırıncı korpusundan əvvəldə 

dərin şırım açan iş orqanını qondarmaqla həyata keçirilir. 

Dərin yumşaltma, yarıqaçma və torpağın xırdalanması. Kotanaltı özülü (bərk hissəni) 
dağıtmaq və torpağın su keçiriciliyini artırmaq məqsədi ilə dərin yumşaltma işləri aparılır. 

Payızın axırlarında 2 − 2,5𝑚 enində, hər 20 𝑚 − 𝑑ə𝑛 bir, 35 − 37𝑠𝑚 dərinlikdə zolaqlar 

açılır. Məhz torpağın belə işlənməsi torpağın yuyulmasını 20 𝑚3/ℎ𝑎 − 𝑑𝑎𝑛 
6,33𝑚3 

− 𝑎 qədər 
ℎ𝑎 

azalt-mış, çölnoxudu-yulaf qarışığının məhsuldarlığını 14,5% artırmışdır. 
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Torpaqdaxili nəmliyi saxlamaq, torpaq axınının və yuyulmasının qarşısını almaq üçün 

xüsusi drenaj kotanları vasitisilə 40-50 sm dərinlikdə arxlar açılır.Son vaxtlar torpağın yaxın- 

yaxın arxlanması üsulu daha çox təşəkkül tapmışdır. Bunun üçün müxtəlif konstruksiyalı 

bıçaqlardan istifadə olunur. Adətən, bu biçaqlar adi kotanlara qondarılır. Belə bıçaqlarla 

açılmış yarıqlar suyun torpağa diffuziyasını artırır, torpağın tozlanmasını azaldır. 

Yamaclarda nisbətən aşılanmış torpaqların torpaq qatını çevirmədən yastıkəsicilər 

vasitəsilə işlənməsi torpaqda nəmliyin saxlanmasını gücləndirir, torpağın yuyulmasını qismən 

azaldır və kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığını artırır. Tədqiqatlar göstərir ki, ardıcıl 

olaraq torpağın belə işlənməsi 4 il aparılmalıdır. Sonradan isə birbaşa şumlanması məsləhət 

görülür (Torpağı yamaca qarşı çevirməklə). Növbəti ildə isə yenidən torpaq layını çevirmədən 

yastıkəsicilərlə işlənməsi məqsədəuyğundur. 

Hidrotexniki üsullar. Bu üsullar, əsasən, yarğanlı eroziyalara qarşı istiqamətlən- 

dirilmişdir. 

Məlumdur ki, yamacın mailliyinin azaldılması torpağın eroziyasını azaldır və ya 

tamamilə dayandırır. Yamacda terrasın yaradılması onun üfqi istiqamətdə horizontal 

zolaqlara bölünməsi ilə nəticələnir. Respublikamızın bəzi ərazilərində torpaqqazan maşınlarla 

terrasların yaradılması perspektivsizdir. Ona görə də şum terraslarının yaradılması geniş 

yayılmışdır, torpağı yuxarıdan aşağıya sürüşdürməklə müstəvi şəkilli şum terrası əmələ 

gətirilir. 

Ümumiyyətlə, bu üsul respublikada geniş təşəkkül tapmamışdır. Odur ki, yamaclarda, 

əsasən, yarğanlı eroziyalarda su axıntı yollarının qarşısını almaq üçün şahmat şəklində 

xəndəklər, kanallar, yastıqvari təpəciklərin yaradılması məqsədəuyğundur. Bu tədbirlər ərinti 

sularının qarşısını almaq üçün də əlverişlidir. Səddlərin (bəndlərin) çəkilməsi, əsasən, 

yarğanların başlanğıcında yerinə yetirilir. Belə səddlərin bünövrəsinin eni 3 − 4 𝑚, 

hündürlüyü isə 0.4 − 0.5 𝑚 olur. Bu səddlərin üzərində kənd təsərrüfatı texnikasının hərəkəti 

də nəzərdə tutulur. 

Xəndəkli səddlər bir çox hallarda yarğanlı yamaclarda çəkilir. Belə xəndəklər eni 

yuxarıdan 3.5𝑚, aşağıdan 0.5𝑚, 1𝑚 dərinlikdə və bir-birindən 2𝑚 aralı yerinə yetirilir. Belə 

xəndəklərdən sonra yamac boyu 0.75 𝑚 hündürlükdə, oturacaqda 3 𝑚, üstdə isə 0.5𝑚 endə 

torpaq tökülür,yəni en kəsiyi bərabəryanlı trapes olub hündürlüyü 0.75 𝑚 , oturacaqları isə 

3 𝑚 və 0.5𝑚-dir. Yuyulma dərəcəsindən asılı olaraq bir neçə belə bəndlərin çəkilməsi 

məqsədəuyğundur. Sonradan isə həmin təpəciklərdə ağac və kolların əkilməsi məsləhət 

görülür. 

Aşağıda torpaq eroziyasının müxtəlif növlərinə aid misallar göstərilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasında torpaq eroziyası geniş yayılmışdır. Belə ki, əsasən, şimal 

və şirvan zonalarında tez-tez torpaq sürüşmələri baş verir. İstər cənub, istərsə də qərb 

bölgələrində torpaq eroziyası ciddi poblem yaradır. Qumlu, tozlu torpaqlarda isə (Bakı ətrafı 

rayonlarda) külək eroziyası xoşagəlməz proseslərin baş verməsinə səbəb olur. 

 Eroziya prosesləri qabarıq relyeflərin əmələ gəlməsində əsas faktorlardan biridir. 

Dərin eroziyalar əraziləri parçalamaqla müxtəlif müstəvi relyeflərə gətirir. Torpaq eroziyaları 

yerli eroziya bazislərini və çaylarda bazis eroziyalarını dəyişərək dayaz, dərin dərələrin 

ümumi görünüşünü dəyişir. 

 Torpaq eroziyası xalq təsərrüfatına ciddi zərər yetirir. Belə ki, məhsuldar torpaqlar 
yuyulur, bitkilərin qida elementləri yox olur və bütünlüklə torpağın məhsuldarlığı azalır. 

 Aşılanmış torpaqlarda mədəni bitkilərin məhsuldarlığı 20 − 50 %, hətta daha çox 

azalır. 

 Torpağın eroziyası qida elementlərini yox etməklə torpaqda olan gübrələrin 

azalmasına, üst qatın çirklənməsinə, torpaq qrunt sularının biogen elementlərinin əmələ 
gəlməsinə səbəb olur. 
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Xülasə 

Torpaq eroziyasının baş vermə səbəblərinə baxılmış və eroziyaya qarşı mübarizə yolları 

nəzərdən keçirilmişdir. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРОЗИИ ПОЧВЫ И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НЕЙ 

Доктор философии по инженерии, доцент Багирли Д.В., 

доктор философии по физике, доцент АгаевГ.У., 

доктор философии по физике, доцент Мамедов Н.Дж. 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

 
 

RESEARCH OF SOIL EROSION AND METHODS TO FIGHT AGAINST IT 
 

Associate professor, Ph.D. (Engineering) Bagirli D.V., 

associate professor, Ph.D. (Physics) Aghayev,Q.U. 

associate professor, Ph.D. (Physics) Mamedov N.J. 

Summary 

The paper considers the causes of soil erosion and methods of combating it. 

 

 
YAMACLARDA TORPAĞIN TƏBİİ VƏ MÜXANİKİ EROZİYASININ 

ARAŞDIRILMASI 

F.f.d., dosent Məmmədov N.C., Yusibova L.E., Namazov F.R. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə 

Açar sözlər: külək eroziyası, su eroziyası, torpaq, quraqlıq, aqrotexniki təlabat. 

 

Yamaclarda torpağın becərilməsi vaxtı onun təbii və mexaniki eroziyalarına rast gəlirik. 

Ona görə də təbii və mexaniki eroziyaların araşdırılması zəruri məsələlərdən birinə çevrilir. 

Bu məsələlərin araşdırılması vaxtı torpağın əsas növləri, onun təbii tarixi şəraiti, torpağın 

fiziki, mexaniki xassələri, torpağın becərilməsi üsulları və aqromexaniki tələbatın 

öyrənilməsi, torpağın mexaniki becərilmə texnologiyasının və üsullarının təkmilləşdirilməsi 

məsələlərinə baxılması vacib məsələlərdir. Məqsədimiz torpağın eroziyası və onunla 

mübarizə üsullarının araşdırılmasıdır. 

Torpağın eroziyası dedikdə torpaq qatının və torpaqaltı faydalı örtüklərin yağış 

sularının, qar ərintilərinin və küləklərin təsiri ilə dağılması və yuyulması prosesi başa düşülür. 

Buna uyğun olaraq su və külək eroziyasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki, onların hər 

biri eroziya prosesinin sürətlə getməsi və vurduğu ziyana görə başqa eroziyalardan fərqlənir. 

Mailliyi 10-dən yuxarı olan yamaclarda su eroziyası yağış və qar ərintisi sularının 
tənzimlənməməsi nəticəsində yaranır. Su eroziyası 2 növə ayrılır: 

a) səthi və ya müstəvi; 

b) xətti və yarğanlı. 

Müstəvi eroziyalar, əsasən, bircinsli yamaclarda inkişaf edir. Belə ki, belə səthlərdə su 

bərabər səviyyədə axmaqla inkişaf edir. Nəticədə bütün torpaq səthinin yuyulub dağılması 

müntəzəm baş verir ki, bu da horizontal cürüntü səthinin gücünü azaldır və bütünlüklə 

torpağın yuyulması sürətlənir. 

Резюме 

В работе рассмотрены причины возникновения эрозии почвы и методы борьбы с 

ней. 
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Azərbaycanda, əsasən, torpağın daha çox yuyulması yaz aylarında baş verir. Belə ki, bu 

dövrdə torpağın nəmliyi artmış olur və donmuş torpağın boşalması nəticəsində torpaq 

sürüşməsi sürətlənir. Belə şəraitdə hətta az miqdarda sular belə torpaq qatını yuya bilir. 

Müstəvi eroziyalarda ona qarşı maneələr olmazsa artıq axın şəklini alır. Demək olar ki, 

torpağın bütün yararlı qatı yuyulur və yararsız hala düşür. 

Müstəvi eroziyalarda yağıntılar, əvvəlcə, dalğavari, sonra isə xətti axıntılar şəklində 

birləşərək kiçik çaylar əmələ gətirir və bu axıntılar torpağı 20-30 sm dərinlikdə yuya bilir. Иu 

halda güclü ərinti və yağış suları nəticəsində yaranmış eroziyaları torpağın adi becərilməsi ilə 

aradan qaldırmaq olmur. Beləliklə, xətti və yarğanlı eroziyalar əmələ gəlir. Nəticədə, xətti 

eroziya nəinki üfqi torpaq profilini, hətta torpaq qatının altında yerləşən faydalı hissəsini belə 

yuyub aparır. Belə proseslər hətta bir necə 10 metrlərlə dərinlikdə olan yarğanlar (dərələr) 

əmələ gətirir. Nəticədə yarasız hala düşmüş torpaq səthinin kənd təsərrüfatında istifadəsi və 

torpağın becərilməsi mümkünsüz olur. Hətta istifadədə olan torpaq ərazisi nəzərə çarpacaq 

dərəcədə azalmış olur. 

Su eroziyası. Müstəvi eroziya torpağın yuyulma dərəcəsinə görə 5 qrupa bölünür: 
1. Zəif yuyulma: üfqi çürüntü qatı qismən yuyulmuş olur, açıq rəngə malik olur, zəif 

struktur formasını alır. 

2. Orta yuyulma: üfqi çürüntü qatı mamamilə yuyulmuş olur, şumlanmış qonur rəngli 

qat şumaltı kül rənginə çevrilir və qismən lillənmiş hala düşür. 

3. Güclü yuyulma: çürüntü və kültorpaqlı üfüqi səth yuyularaq şum qatı üfqi lillənir, 
qonur və qırmızı – qonur rəng alır. 

4. Tamamilə güclü yuyulma: çürüntü, kültorpaqlı qatın yuyulması və qismən çıxıntılı 

dağ süxurlarının əmələ gəlməsi. Beləliklə, şumaltı təbəqə çıxıntılı süxurların yuyulmasından 

axıb gələn torpaq və çöküntülərdən əmələ gəlmiş qum olub, qonur-sarı rəngə boyanmış olur. 

5. Təmiz yuyulma: yamac suların əmələ gətirdiyi çürüntülü torpaq hissəcikləri ilə 

örtülmüş olur. Rəng etibarı ilə və quruluşu ilə yuyulmamış torpaq təəssürratını yaradır. 

Külək eroziyası. Torpağın sovrulması və torpaqüstü məhsulların dağıdılaraq aparılması 

külək eroziyası adlanır. Külək eroziyası, əsasən, iki növə ayrılır: 

1) tozlu və ya qara tufanlı eroziyalar; 

2) gündəlik və ya yerli eroziyalar. 

Yerli külək eroziyası burulğan və yerüstü qasırğa nəticəsində meydana gəlir. Tozlu 

qasırğa isə güclü küləyin böyük sahələrdə (bir necə böyük rayonları əhatə etməklə) torpağı 

nəzərə çarpacaq dərəcədə dağıtmaqla, havanı güclü çirkləndirməklə baş verir. 

Külək eroziyası intensivliyin inkişafına görə 5 qrupa bölünür: 

1. Zəif aşınma: çürüntülü üfqün təqribən yarısının dağılması; 
2. Orta aşınma: çürüntülü üfqün tamamilə dağılması. Yuxarı qatdan axıb gəlmiş 

qalıqların üfqi sovrulması. 

3. Güclü aşınma: yuxarı qatın qismən sovrulması, aşağı qatın və yerli süxurların 

şumlanması. 

4. Çox güclü aşınma: bitki örtüyü ilə bərkimiş qumsallığın silkələnməsi. 
5. Torpağın yuxarıya sovrulub təmizlənməsi: külək eroziyasının əmələ gətirdiyi torpaq 

hissəcikləri ilə örtülmüş olur. 

Torpaq eroziyası müəyyən təbii şəraitin dəyişməsi və insan yaradıcılığının təsiri ilə 

meydana gəlir. 

Eroziyanın inkişafına təsir edən əsas təbii faktorlar aşağıdakılardır: iqlim, relyef, torpağı 

əmələ gətirən süxurlar, torpaq, bitki örtüyü və s. 

Azərbaycanın iqlimi mülayim kontinental olub, isti və rütubətli qışla, nisbətən sərin və 

yağışlı yayla, nəm payızla, günəşli, lakin qeyri- sabit yaz hava şəraiti ilə xarakterizə olunur. 

Bu isə mürəkkəb qarşılıqlı günəş radiasiyalarının atmosferdə və yerüstü səthdə 

sirkulyasiyaları ilə əlaqədardır. 
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Yağıntıların sayının onların aylar üzrə qalıq maksimumunun paylanmasının, leysan 

yağışların, onların intensibliyinin təkrarlanmasının, qar ərimə intensivliyinin, külək sürətinin 

və s. amillərin torpaq eroziyasına çox böyük təsiri olur. 

Azərbaycanda orta illik atmosfer yağıntıları ən azı 120 ÷ 200𝑚𝑚, çoxu isə 300-350 

𝑚𝑚 - ə qədər dəyişir. Lakin ayrı-ayrı illərdə bu yağıntılar bu və ya digər dərəcədə azalıb 

çoxalır. Il ərzində isə yağıntılar bərabər qaydada bölünmür. Məsələn, yaz və payız aylarında 

yağıntılar maksimum, yanvar-fevral aylarında isə minimum olur, yazda, payızda yağıntılar 

tez-tez düşür. Qalan aylarda yağıntıların intensivliyi böyük olmur. Yağıntıların orta illik 

intensivliyi: birdəfəyə düşən yağıntı 3mm-ə qədər olur, sutkalıq maksimum yağıntılar isə 

respublika üzrə 35-40 mm arasında dəyişir. Bəzən isə, məsələn, 100 ildə bir dəfə 100-120mm 

ola bilər. Əsasən, aprel-may aylarının sonunda baş verən leysan yağışlar daha təhlükəli olur, 

çünki bu vaxt torpaq bitki örtüyü ilə müdafiə olunmayıb. Həmçinin, avqust-sentyabr aylarında 

da bu təhlükə gözlənir, çünki bu vaxt torpağın dondurma şumunun aparılması və payız əkin 

dövrüdür. Iyun-iyul aylarında isə mədəni bitkilərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq torpaq daha 

yaxşı müdafiə olunduğundan yağıntı intensivliyi az təhlükəli olur. 

Azərbaycanda uzunmüddətli quraqlıq nadir hallarda olur, baxmayaraq ki, quraqlıq 

dövrü baş verir. Belə quraqlıqlar 10-20 gün davam edir, quraqlıq dövrü iyun-iyul –avqust 

aylarına təsadüf edir. 

Yer səthinin qarla dayanıqlı örtük əmələ gətirməsi, əsasən, dekabrda şimal bölgəsində 

baş verir. Bu vaxt qarın qalınlığı 30 sm-ə çatır. Qar örtüyünün su ehtiyatı, onun ərimə gücü 

maksimum 80-90 mm-ə çatır. Qar örtüyünün ərimə intensivliyi, yer səthi hələ donmuş 

olduğundan yerüstü ərimiş suların sellənməsi daha güclü olur. 

Xülasə 

Torpağın eroziyası və onunla mübarizə üsullarının araşdırılması məqsədi ilə eroziyanın 

tipləri və intensivliyinin inkişafına görə qrupları baxılmışdır. 
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STUDY OF NATURAL AND MECHANICAL SOIL EROSION ON SLOPES 

associate professor, Ph.D. (Physics) Zeynalov Z.M 

Ganja State University 

Yusibova L.E., Namazov F.R. 

Azerbaijan State Agrarian University 

Summary 

In order to study soil erosion and methods of combating it, the article examines the 

types of erosion, groups for the development of the intensity of erosion, the causes of erosion 

and methods of combating erosion. 

Резюме 

C целью изучения эрозии почв и методов борьбы с ней в статье рассматриваются 

виды эрозии и группы по развитию интенсивности эрозии. 
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MAŞIN HƏRƏKƏTİNİN ƏSAS TƏNLİKLƏRİ VƏ ONLARIN ANALİZİ 

T.f.d. Sadıxova M. Ş. 

Açar sözlər: maşın və mexanizm, qüvvə, maşın aqreqatı, köçürülmüş qüvvələr, 

hərəkətetdirici qüvvə, müqavimət qüvvəsi, elementar iş. 

Maşınların və mexanizmlərin işi təhlil edildikdə çox vaxt kinetik enerji qanunundan 

istifadə olunur. Maşın aqreqatı üçün kinetik enerji tənliyi aşağıdakı şəkildə tərtib oluna bilər. 

Ah  Am  
m 2 

2 

m 2 


2 
(1) 

Burada : Ah – bütün hərəkətetdirici qüvvələrin işi; 
Am – bütün müqavimət qüvvələrinin işi. 

Lakin verilmiş qüvvələrin təsiri altında maşın və ya mexanizmin hərəkəti tədqiq 

olunduqda, təsir edən bütün qüvvələri, mexanizm və ya maşının hər hansı bəndlərindən birinə 

tətbiq olunan qüvvələrlə əvəz etmək əlverişli hesab edilir. Bu zaman baxılan mümkün 

yerdəyişmədə əvəzedici qüvvələrin işi və ya törətdiyi güc uyğun olaraq tədqiq edilən 

mexanizmlərin bəndlərinə tətbiq olunmuş qüvvələrin törətdiyi işlərin və ya güclərin cəminə 

bərabər olmalıdır. 

 

Şəkil 1 

Bu şərtləri təmin edən əvəzedici qüvvələr - köçürülmüş qüvvələrdir. Buna oxşar üsulla 

kütlələri və mexanizmin ayrı – ayrı bəndlərinə təsir edən qüvvələrin momentlərini də əvəz 

etmək olar. Çox vaxt köçürülmə bəndi olaraq mexanizmin aparan bəndini seçirlər (şəkil 1). 

Maşın aqreqatının tədqiqində bəndlərdən birisinin hərəkət qanunu bilmək kifayətdir. 

Adətən bu cür bənd kimi işçi maşınının aparan valını və ya mühərrikin aparılan valını seçirlər. 

Maşın aqreqatındakı bütün qüvvə və kütlələr seçilmiş köçürülmə bəndinə köçürülmüş 

olsa (1) tənliyi aşağıdakı şəkildə yazılır. 
m  2 m  2 

A  A  K 
 K0 0   (2) 

Ph Pm 2 2 

Burada : AP – köçürülmüş Ph hərəkətetdirici qüvvənin baxılan yerdəyişmədəki işi; 

A – köçürülmüş Pm müqavimət qüvvəsinin həmin yerdəyişmədəki işi; 

mK və mK – həmin baxılan yerdəyişmənin son və başlanğıc vəziyyətlərinə 

uyğun gələn köçürülmüş kütlələr; 

 və 0 - son və başlanğıc vəziyyətlərə uyğun gələn köçürülmə nöqtələrinin sürətləri. 

İşlər arasındakı fərqi A ilə işarə etdikdə 
m  2 

m  2 

A     K    K 0 0   yazmaq olar. 
2 2 

h 
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2 

Bəzi hallarda kinetik enerji tənliyinin sol tərəfinə Mh və Mm köçürülmüş momentlərinin 

işini daxil etmək, sağ tərəfini isə JK köçürülmüş ətalət momentləri vasitəsilə göstərmək 

əlverişli hesab edilir. Onda (2) tənliyi 
J  

2
 J  

2
 

A  A 
   K 

   K 0 0   (3) 
M h 

J 2
 

M M 2 2 
J 2

 

və ya A    K 
   K 0       0   şəklini alır. 

2 2 
Maşın aqreqatının hərəkət tənliyini Loqranjın ikinci növ diferensial tənliyi şəklində də 

yazmaq olar. Köçürülmüş hərəkətetdirici Ph və müqavimət Pm qüvvələrinin fərqini P ilə işarə 

etsək P  Ph  PM  onda kinetik enerji tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik: 

və ya 

dA  Pds  dT 

P  
dA 

 
dT 

(4) 

ds ds 
Burada dA – köçürülmüş qüvvənin elementar işi; 

ds – köçürmə nöqtəsinin elementar yer dəyişməsi; 

dT – aqreqatın kinetik enerjisinin elementar artımı. 
m  2 

T     K  

2 
(4) ifadəsinə kinetik enerjinin qiymətini yazsaq aşağıdakı ifadəni alarıq: 

 m  2 
d 

 
  

K
 

P  Ph  Pm  
dT 

  2 

ds ds 
(5) 

Burada mK- ümumi halda s yolundan asılı olaraq dəyişən köçürülmüş kütlədir. 
 m  2    2 

d 
   K  d  



 2    2 


 

 dmK 
 

m 
ds K ds 

 2   2 

 
2 ds 

d  2 d  2 dt 1 d   1 d
lakin              2 

   

ds dt ds 2 dt    dt 

Bu qiymətləri yerinə yazsaq (5) tənliyi aşağıdakı şəklə düşər. 

P  mK  
d

dt 
 
 2 

2 
 
dmK  

ds 

 
(6) 

Əgər köçürülmüş qüvvə əvəzinə MK köçürülmüş momentdən və müvafiq surətdə JK 

köçürülmüş ətalət momentdən və köçürmə bəndinin bucaq sürətindən istifadə etsək maşın 

aqreqatı mexanizmlərinin başqa şəkildə hərəkət tənliyini alarıq: 
d 2 

dJ 
M  Mh  AM  JK  K  

 

(7) 

dt 2 d
Burada – köçürmə bəndinin dönmə bucağıdır. (7) tənliyi 

 J 2 
d 

     K  

M  
dT 

  2 
 

d d
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tənliyindən alınır. Beləliklə (6) və (7) tənlikləri maşın aqreqatı mexanizmlərinin hərəkətinin 

diferensial tənlikləri hesab edilir. 

Ədəbiyyat 

1. Kəngərli A.M. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi, Bakı, 2004 
2. Фролов К.В. и др. Теория механизмов и механика машин. Москва, 2002 

3. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. Москва, 1985 

4. Artobolevski S.İ.Mexanizm və maşınlar nəzəriyyəsi. Bakı 1966 

5. Hüseynov N.,Mustafayev S. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Bakı 1971 

6. Qasımov A.M., İsgəndərov E.B., Hacıyeva M.Ə. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi. Bakı 

1991 

 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАШИН И ИХ АНАЛИЗ 

Садыхова М.Ш. 

Резюме 

При изучении движения машин и механизмов, более удобно заменить все силы, 

действующие на них, силами, приложенными к какому-либо одному из его звеньев. В 

статье рассмотрены дифференциальные уравнения движения агрегатных механизмов 

машин при перенесении сил. 

 

BASIC EQUATIONS OF MOTION OF MACHINES AND 

THEIR ANALYSIS 

Sadikhova M.Sh. 

Summary 

When studying the movement of machines and mechanisms, it is more convenient to 

replace all the forces acting on them with forces applied to any one of its links. The article 

deals with the differential equations of motion of aggregate mechanisms of machines under 

the transfer of forces. 
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