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Təqdim edilən işdə MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanlı alimlər tərəfindən hazırlan-

mış Mikropikselli selvari fotodiodların parametrləri geniş öyrənilmiş və onların təkmilləşdirilməsi 

üçün yeni təkliflər verilmişdir.  

Açar sözlər:fotodiod, mikro pikselli selvari fotodiod, qaranlıq cərəyan, çarpaz görüşmə, MSFD 

 

Giriş 

Müasir fizikanın inkişafında fotoelektron gücləndirici trubkaların rolu danılmazdır. Məhz belə 

fotoqeydedicilərin tətbiqi yeni zərrəciklərin kəşfində və onların enerjilərinin təyin edilməsində xü-

susi əhəmiyyət kəsb etmişdir [1,2]. Lakin bu tip qeydedicilərin mövcud olan çatışmazlıqları: maqnit 

sahəsinə həsas olması, yüksək gərginlikdə işləməsi, zərbəyə davamsız olması və radioaktiv çirklən-

miş olması bu tip qeyd edicilərin tətbiqində müəyyən çətinliklər yaratmışdır. 20-ci əsrin ortlarından 

başlayaraq yarımkeçirici maddələrin yetişdirilmə texnalogiyasında əldə edilmiş uğurlar, yeni fotodi-

odların hazırlanmasında xüsusi rol oynamışdır [2]. Silisium əsasında hazırlanan fotoqeydedicilər il-

kin olaraq çox saylı foton selinin qeydedilməsindən başlayaraq tək fotonları qeyd etmə həsaslığına 

qədər təkmilləşdirilmişdir. Yeni hazırlanmış silisium əsaslı fotoqeydedicilər  bir çox parametrlərinə 

görə mövcüd fotoelektron gücləndirici trubkaları üstələmişdir. Məhz belə fotoqeydedicilərdən biri-

dəsilisium əsaslı mikro pikselli selvari fotodiodlardır (MSFD) [3].  

Təqdim edilən işdə MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanlı alimlər tərəfindən hazır-

lanmış pikselləri dərinlikdə yerləşən fotodiodların qurluşu, işləmə prinsipi,onları xarakterizə edən 

kəmiyyətlər və əsas çatışmazlıqları müzakirə edilmişdir.  

 

Silisium əsasli fotoelektron gücləndirici fotodiod və onu xarakterizə edən kəmiyyətlər. 

MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində təkmilləşdirilmiş fotoelektrok gücləndiricilər n-tip silisium 

altlıqlar üzərində molekulyar  epitaksiya  üsulu ilə yetişdirilmiş 4–8 mkm qalınlıqlı iki p-tip (borla 

aşqarlanmış) və ya n-tip ( fosforla aşqarlanmış) epitaksiya laylarından ibarətdir. Bu epitaksial laylar 

MSFD fotodiodun əsas həcmi yüklər oblasını təşkil edir. Birinci epitaksial təbəqənin üzərində ion 

implatasiya metodundan istifadə edilərək n-tip aşqarla (As ionu ilə) yüksək aşqarlanmış və araların-

dakı məsafə 2–3 mkm,  diametrləri 3–7 mkm olan piksellər yaradılmışdır [4-8]. Səthi MSFD fotodi-

odlardan fərqli olaraq dərin pikselli MSFD fotodiodlarda selvari prosesin sönməsini n+ -tip piksellin 

altında yerləşən birinci epitaksial təbəqənin müqaviməti oynayır. Dərin pikselli MSFD fotodiodlar-

da piksel sıxlığını 10000–40000 piksel/mm2 kimi artırmaq mümkün olmuşdur. Dərin pikselli 

MSFD-lərin anod və  katoduna tərs istiqamətdə elektrodlara gərginlik tətbiq edildikdə fəza yüklər 

oblastı n-tipli altlıq ilə p-tipli birinci epitaksial layı arasından başlayır. P-tipli birinci epitaksial təbə-

qəsində aşqar konsentrasiyasının kiçik olması onun fəza yüklər oblastı ilə əhatə olunmasına imkan 

verir. Tətbiq edilən gərginliyin 20 V qiymətində fəza yüklər oblastı n+-tipli piksellərə çatır ki,  bu da 

ikinci p-n keçidi qismən açır. Gərginliyin böyük qiymətlərində (35V) ikinci epitaksia layda həcmi 

yükləroblastı əhatə olunur və piksellər bir-birindən həcmi yüklər oblastı ilə tam ayrılır [3, 4-16]. Bu 

isə hər pikselin fərdi işləməsini təmin edir və piksellər ətrafında yaranan yarımsferik sahə yükdaşı-

yıcıların selvari proses baş verən oblasta yönəlməsini təmin edir. Başqa sözlə hər piksel bir-birinə 

paralel qoşulur və onların müstəqil işləməsi təmin edilir.Gərginliyin sonrakı böyük qiyməti p-n ke-

çiddə sahənin artmasını təmin edir. Tətbiq edilən gərginlik deşilmə gərginliyinə bərabər və ya on-
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dan böyük olduqda selvari proses piksellərlə ikinci epitaksia layının sərhəddində baş verir.  Bu za-

man hər yeni yaranan elektron və deşiklər tətbiq edilən gərginlik hesabına yaranan elektrik sahəsin-

də kifayət qədər enerji alaraq yeni elektron-deşik cütlərinin yaranması baş verir. Nəticədə selvari 

proses başlanır.Səthi MSFD fotodiodlardan fərqli olaraq selvari prosesin sönməsipiksellə ardıcıl qo-

şulmuş söndürücü müqavimət hesabına yox məhz  pikselin altında yerləşən epitaksial təbəqənin 

müqaviməti hesabına sönür. Dərin pikselli MSFD fotodiodlarda selvari proses baş verən p-n keçidin 

sferik formada olması müstəvi keçidlərə nisbətən deşilmənin daha aşağı gərginlikdə baş verməsinə 

imkan yaradır. Selvari prosesdə yaranan elektronlar n+-tip mərkəzlərə yığılır. Piksellərə yığılan yük-

lərin yaratdığı sahə selvari sahənin əksi istiqamətində yönəldiyindən selvari oblastda elektrik sahə-

sinin azalmasında iştirak edir. Piksellərdəki selvari prosesin sönməsi hər pikselin altında yerləşən 

epitaksial təbəqəyə uğun gələn gələn kanal müqaviməti vasitəsi ilə də baş verir. Bu müqavimət aş-

qarın n və ya p tipindən asılı olaraq kəskin dəyişir. Nəzərə alsaq ki, MSFD-3N fotodiodunda birinci 

epitaksial təbəqə p-tipdir və MSFD-3K fotodiodunda bu təbəqə n-tipdir. Bu zaman eyni bir aşqar 

konsentrasiyasında epitaksial layın xüsusi müqaviməti aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: ρn = 

1/(μe×ND×e) və ρp = 1/(μh×NA×e), burada μe – elektronun yürüklüyü (silisum üçün - 1500 

sm2/V×san), ND-donorların konsentrasiyası, μh - deşiklərin yürüklüyü (silisum üçün – 450 

sm2/V×san), NA – akseptorların konsentrasiyası və e - elektron yüküdür. Bu ifadədən görünür ki, aş-

qar atomlarının konsentrasiyası eyni olduqda belə  p-tip epitaksial təbəqəyə uyğun gələn  xüsusi 

müqavimət n-tip təbəqəyə uyğun gələn müqavimətdən təqribən 3 dəfə böyükdür. Bu fərq bir başa 

olaraq elektron və deşiklərin yürüklüyü hesabına baş verir. Daha sonra piksellərdəki selvari prosesi 

söndürən kanal müqaviməti hesablamaq üçün aşağıdakı ifadədən istifadə edilir:  

                           

                                                                     (1) 

 

Burada  ρ - epitaksial layın xüsusi müqaviməti, Wn= 4 mkm – birinci epitaksial təbəqənin qa-

lınlığı və dm- pikselin diametridir. MSFD-3N və MSFD-3K fotodiodlarındakı piksellər üçün söndü-

rücü müqavimətinin 670 kOm olduğu müəyyən edilmişdir [17-18].   

 

 
 

Şəkil. 1. Dərin MSFD tipli selvari fotodiodların strukturu [ 3] 

 

Piksellərdə selvari proses zamanı yaranan yükün miqdarı bir-başa olaraq gücləndirmə əmsa-

lından asılıdır. Silisium əsaslı fotoelektron gücləndiricinin hər pikselin gücləndirmə əmsalı eyni ol-

duğundan, nəticədə hər pikseldə selvari proses baş verərsə çıxışda eyni yük alınır:  

 

      Q=2×Cpix(V-Vb);                  M=2×Cpix(V-Vb)/e,                                    (2)
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Burada Cpik – pikselin tutumu, V - fotodioda tətbiq edilən gərginlik Vb - deşilmə gərginliyi, 

M-gücləndirmə əmsalı və e-elektronun yüküdür. Düşən şüalanmanın enerjisindən, və yaxud impuls 

paketinin amplitudunundan asılı olaraq, eyni zamanda  fərqli sayda piksel işləyir (Nf), və fotodio-

dun çıxışında müşahidə edilən siqnalın tam yükü Qt =2×Cpix(V-Vb)×Nf olur. Şək.2-də bir pikselin 

gücləndirmə əmsalının və yaranan yükün gərginlikdən asılılığı qurulmuşdur. Yükün gərginlikdən 

asılılıq əyrisində Q=0 olduqda düz xəttin gərginlik oxunu kəsdiyi qiymət deşilmə gərginliyidir. 

MSFD-3NK fotodiodunun deşilmə gərginliyi 85.7V olmuşdur. Yükün gərginlikdən asılılığından is-

tifadə edərək hər pikselin tutumu hesablanır. MSFD-3NK fotodiodlarında pikselin tutumu 43 fF ol-

muşdur. 

 

 
 

Şəkil.2 MSFD fotodiodun tək pikselinə uyğun gələn yükün (a) və gücləndirmə əmsalının  

(b) gərginlikdən asılılığı. 

 

Müəyyən edilmişdir ki, MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanmış MSFD foto qeydedicilə-

rin gücləndirmə əmsalı 104–105 tərtibində dəyişir [3]. MSFD fotodiodlarında hər pikselin gücləndir-

mə əmsalarında fluktasiya çox kiçik olur. Bu səbəbdən də onların ifrat küy əmsalı ~1 tərtibində 

olur.MSFD-3NK fotodiodlarının küy faktorunu tapmaq üçün tək fotoelektronlu amplitud paylanma-

sından istifadə edilmişdir. Bu zaman birinci fotoelektrona uyğun gələn siqnalı fotosiqnalın maksi-

mal qiymətindən və standart kənara çıxmasından istifadə edilmişdir. MSFD fotodiodların küy əmsa-

lını hesablamaq üçün aşağıda göstərilən ifadədən istifadə edilmişdir [17,18]: 
 

                                                                                                ( 3) 

 

Burada σm-fotoelektronun standart kənara çıxması və Xc- foto pikin maksimumudur. Fotopikin 

amplitudu və kənara çıxmasının tapılması zamanı normal paylanmadan istifadə edilmişdir. MSFD -3N 

fotodiodları üçün küy əmsalı gərginliyin 82,7 V–83,6 V qiymətində F~1,04 olmuşdur.  Küy əmsalı vahiddən 

çox böyük olarsa bu zaman tək fotoelektronun ayırdetmə xassəsi kəskin pisləşir və müşahidə edilmir. Məhz 

bu səbəbdən MSFD fotodiodlar P-İ-N və normal rejimli selvari fotodiodlardan fərqli olaraq, hətta ağır 

zərrəcik aktiv oblastda düşdükdə belə, nüvə sayma effekti müşahidə edilmir.  

İdeal MSFD fotodiodlarda yaranan siqnalın amplitudu düşən foton selindən asılı olaraq xətti 

artmalıdır. Bu xassə fotodiodların xəttiliyini xarakterizə edir və reallıqda bu xəttilik hər zaman ödənmir. 

Fotodiodlarda mövcud olan ifrat küy, çarpaz görüşmə (ÇG) və gecikən impulslar (Gİ) fotodiodların zəif işıq 

selini qeydetmə sərhədini məhdudlaşdırır. Fotodiodların dinamik diapazonu onların xətti işlədiyi oblast qəbul 

edilir. Əgər MSFD fotodiodun üzərinə Nfoton düşərsə və fotodiod deşilmə gərginliyindən yuxarı gərginlikdə 

işləyərsə, bu zaman MSFD-nin gərginliyə uyğun gələn foton qeydetmə effektivliyi(FQE) hesablanır. MSFD 

fotodiodların işləyən piksellərinin sayı aşağıdakı ifadə ilə hesablanırvə MSFD fotodiodların çıxış siqnalı 

işləyən piksellərin sayı ilə mütənasibdir [19]: 
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                                                    (4) 

 

harada ki, Ntam - MSFD fotodiodlardakı piksellərin tam sayı, Niş.piks - selvari proses başlayan pik-

sellərin sayı, Nfoton - fotodiodların üzərinə düşən fotonların sayı və FQE - foton qeydetmə effektivliyidir. 

 Şək.3-də fotodiodlardan alınan siqnalın amplitudunun generatordan verilən amplituddan ası-

lığı qurulmuşdur. Asılıqdan göründüyü kimi MSFD-3NK diodlarının xəttiliyi 2.6-3.5V intervalına 

kimi davam etmişdir. MSFD-3N1P diodlarında göründüyü kimi xəttilik 2.6-3.7V gərginlik interva-

lında müşahidə edilmiş və işıqlandırıcıya tətbiq edilən amplitudun sonrakı böyük qiymətlərində xət-

tiliydən kənara çıxmalar müşahidə edilmişdir. Beləliklə MSFD-3NK və MSFD-3N1P  fotodiodları-

nın xəttiliyi 1.6*105 foton və 5*105 fotona qədər davam etmişdir. Bu isə belə diodlar əsasında hazır-

lanan detektorların  yüksək enerjilər fizikasında uğurla tətbiq olunmasına  imkan verir.    

MSFD fotodiodların zaman xarakteristikası iki parametrlə xarakterizə edilir: selvari siqnalın  

ön hissəsinin qalxma müddəti və selvari proses olmuş piksellərin bərpa olunma (əvvəki vəziyyətə 

qayıtma) müddəti [20]. Selvarisiqnalın ön hissəsinin qalxma müddəti selvari prosesin yaranması ilə 

bağlıdır və yüksək elektrik sahəsindəki  yükün dreyf müddəti ilə xarakterizə olunur. Selvari proses-

də nəzərə alsaq ki, elektrik sahəsi ~105 V/sm,yükdaşıyıcının silisiumda sürəti ~107 sm/san tərtibin-

dədir və həcmi yüklər oblastının eninin 4 mkm olduğunu qəbul etsək, ön hissəsinin qalxma müddəti 

üçün nəzəri olaraq~ 30 psan alınır. Məhz bu səbəbdən də MSFD fotodiodlarda impulsun əmələ gəl-

məsi çox qısa müddətdə baş verir. Reallıqda isə bu dəfələrlə böyük olur. Bu fərqin yaranması kon-

takt oblastının müqaviməti, neytral oblastın müqaviməti və parazit tutum hesabına yüksəlir. Bu za-

man p-n keçidə uyğun gələn tutumun boşalma müddəti tboşalma~Cd×Rd ilə ifadə edilir. Burada Cd – p-

n keçidin tutumu (bura parazit tutumda daxildir) və Rd - isə həcimi yüklər oblastının müqavimətidir. 

Bu ifadə siqnalın ön frontunu təşkil edir. 

 

 
 

Şəkil.3 MSFD fotodiodların xəttiliyinin işıqlandırıcının amplitudundan asılılığı 
 

Selvari proses baş verdikdə pikselərin p-n keçidinə uyğun gələn tutum boşalmağa başlayır və 

siqnal yaranır. Pikselərin p-n keçidinə uyğun gələn tutumun boşalma müddəti bu tutumun söndürü-

cü müqavimət vasitəsi ilə dolma müddətindən kiçik olduqda piksel yenidən dolur və sahə özünün 

~105 V/sm qiymətinə yaxınlaşır. Piksellərin p-n keçidinə uyğun gələn tutumun tam dolması üçün la-

zım olan bu müddət bərpa olunma müddəti tərtibindədir. Bərpa olunma müddəti aşağıdakı formul 

ilə ifadə edilir: τdolma=RqxCd burada Rq və Cd fotodiodun tutumu və söndürücü müqavimətdir. Sel-

vari fotodiodlardan alınan siqnalın ön hissəsinin cəldliyi zaman ölçmələrini, bərpa olunma müddəti 

isə sayma sürətini xarakterizə edən əsas kəmiyyətlərdən hesab edilir [21].Bərpaolunma müddətini 

təyin etmək üçün iki impuls metodundan geniş istifadə edilir. Bu zaman impulsun birinə sürüşmə 

verilərək (A-sürüşmə verilən impulsa uyğun gələn amplitudu)digərini sabit saxlayaraq (A0-sabit im-

pulsa uyğun gələn amplitud) MSFD fotodiodun çıxışında müşahidə edilən siqnalların amplitudunun 
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necə dəyişməsi tədqiq edilir. MPSF diodun bərpaolunma müddəti olaraq impulslara uyğun gələn 

amplitudlar nisbətinin (A/A0) → 95 %  olduğu hal götürülür. Şəkil.4-də amplitudlar nisbətinin im-

pulsun sürüşmə müddətindən asılılığı qurulmuşdur.  MPSF-3N və MPSF-3A tipli fotodiodlar üçün 

siqnalın amplitudlar nisbətinin (A/A0) impulsun sürüşmə müddətindən asılılığı qurulmuşdur. 

MPSF-3A və MPSF-3N diodlarının işləmə gərginliklərində bərpaolunma müddətlərinin 205 mksan 

və 480 mksan  olduğu müəyyən olunmuşdur. 

 

 
 

Şəkil.4. MPSF diodlarının işləmə gərginliklərində amplitudlar   nisbətinin (A/A0)  impulsun sürüşmə 

müddətindən asılılığı: 1- MPSF-3A diodu; 2- MPSF-3N diodu 

 

MSFD fotodiodların performansını xarakterizə edən əsas kəmiyyətlərdən biri də qaranlıq say-

dır (QS). MSFD fotodiodlarda selvari proseslər hər zaman düşən foton hesabına baş vermir. Bəzi 

vaxtlar selvari proseslərin baş verməsi kristal daxilində termal yolla yaranan sərbəst elektronlar tə-

rəfindən də mümkün olur. Belə siqnalların amplitudu tək fotoelektronlu siqnalın amplitudu tərtibin-

də olur. Adi fotodiodlarda qaranlıq say əvəzinə qaranlıq cərəyan istifadə edilir. Selvari fotodiodlar-

da qaranlıq sayın yaranmasında səthi sızma cərəyanları iştirak etmir, çünki onlar selvari oblasta da-

xil olmurlar. Selvari fotodiodlarda QS əsas üç kəmiyyətdən asılı olur: həcmdəki generasiya mərkəz-

lərinin sayından, temperaturdan və gücləndirmə əmsalından. Qaranlıq sayı MSFD fotodiodların həs-

saslığını azaltmaqla yanaşı onların xəttilik oblastını da  məhdudlaşdırır [17, 22]. Aparılan təcrübə-

lərdən məlum olmuşdur ki, MSFD fotodiodların tək fotoelektronlu piklərinə uyğun gələn qaranlıq 

sayı  45MHs tərtibindədir (Şək.5).  

 

 
 

Şəkil.5.  MSFD-3NK fotodiodlarının qaranlıq sayının amplituddan asılılığı 
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MSFD fotodiodları xarakterizə edən digər kəmiyyət optik çarpaz görüşmədir (ÇG). Optik çar-

paz görüşmə adətən yüksək gücləndirmə əmsalında müşahidə edilir və piksellərdə selvari proseslər 

baş verdikdə hər 105 isti yükdaşıyıcı, orta hesabla enerjisi 1 eV-dan böyük olan 3 foton şüalandırır 

[23, 24]. Optik çarpaz görüşmənin baş vermə ehtimalı qonşu piksellər arası məsafədən və tətbiq edi-

lən gərginlikdən asılıdır. Bu zaman yaranan yeni fotonlar birbaşa olaraq qonşu piksellərin aktiv ob-

lastında udularaq selvari prosesi başlatdırır  və yaxud müəyyən dərinliklərdə udularaq yeni fotoe-

lektronlar yaradır. Nəticədə digər bir pikseldə də selvari proses baş verir. Çarpaz görüşmənin azal-

dılması üçün aktiv həcmin müəyyən dərinliyində əlavə p-n keçid yaradırlar. Yaranmış bu p-n keçid 

selvari proses zamanı yaranan fotonların yarımkeçiricinin yaxın dərinlikdə udularaq yaratdığı yük-

daşıyıcıların selvari oblasda düşməsinin qarşısını almaq üçün çəpər yaradır. Nəticədə yükdaşıyıcıla-

rın aktiv oblasda axınının qarşısı alınır. Lakin reallıqda selvari prosesdə yaranan fotonlar həmçinin 

də səthdəki qaytarıcı təbəqədən və dərinlikdən səpilərək  daha uzaqda yerləşən piksellərdə selvari 

prosesin başlamasına imkan yaradır. Bu hal əksər hallarda infraqırmızı fotonlar üçün doğru olur. 

MSFD fotodiodun daxilindən səpilərək qayıdan fotonun hər hansı pikseldə selvari prosesi başlatma-

sının qarşısını almaq üçün əlavə olaraq altlığın əks üzünə foton udma qabilyyəti yüksək olan metal 

və ya dielektrikdən istifadə edilir. Dalğa uzunluğundan asılı olaraq bu təbəqələrin qalınlığı xüsusi 

seçilir. Əgər nəzərə alsaq ki, piksellər arası məsafə 3-5 mkm tərtindəolur. Bu halda yaranan işıq fo-

tonu tc≈ nd/c müddətindən sonra qonşu pikseldə selvari prosesi başladır. Silisium fotodiodlarında 

sındırma əmsalı  n= 3,96 və məsafə d= 3 mkm olduğunu qəbul etsək, görmək olar ki, selvari proses-

dən yaranan fotonlar tc ≈ 0,04 psan müddətindən sonra qonşu pikseldə selvari prosesi yaradır. Bu 

görüşmə müddətinin bərpa olunma müdətindən dəfələrlə kiçik olması yaranan fotosiqnalın bir neçə 

dəfələrlə böyük alınmasına səbəb olur. Piksellərin ölçüləri artdıqca çarpaz görüşmə ehtimalı azalır. 

Buna səbəb selvari prosesdən yaranan fotonların məhz həmin pikselin olduğu oblastda udulma ehti-

malını artır, qonşu pikselə çatma ehtimalı isə azalır. Optik çarpaz görüşmənin olma ehtimalıikinci 

fotoelktrona (N1.5Asi) uyğun gələn sayma sürətinin  tək fotoelektrona (N0.5Asi) uyğun gələn sayma sü-

rətinə nisbəti kimi qiymətləndirilir.  

 

    Pcg.=N1.5Asi/N0.5Asi.                                                                   (5) 

 

Tək fotoelektrona uyğun gələn sayma sürəti qeyd edilərkən astana amplitudu olaraq tək fotoe-

lektrona uyğun gələn amplitudun yarısı (Asing/2) seçilir. Burada Asing - tək fotoelektrona uyğun gələn 

siqnalın amplitududur. İkinci fotoelektrona uyğun gələn sayma sürəti qeyd edilərkən astana ampli-

tudu olaraq tək fotoelektrona uyğun gələn amplitudun 3×Asing/2 hissəsi seçilir. Optik çarpaz görüş-

mənin ölçülməsi zamanı qaranlıq sayın və  impulsların təsirinin azaldılması  üçün aşağı temperatur-

larda edilir (T~253 0K). Bu halda ikinci fotoelektronların, əksər halda, yalnız çarpaz görüşmə nəti-

cəsində baş vermsinə səbəb olur və təyin olunma dəqiqliyi artır [20]. Foto siqnalın qeyd edilməsi 

zamanı ÇG-nin baş verməsi siqnalın amiltudunun düzgün təyin edilməsi xəttasını artırır. ÇG-ni 

azaltmaq üçün gücləndirmə əmsalının azaldılması və piksellərin izolyasiya edilməsi əsas vasitələr-

dən biri sayılır [25]. Piksellərin izolyasiya edilməsi ÇG-ni on dəfəyə qədər azaldırvə ÇG-nin 1 % 

olmasını təmin edir. Belə MSFD fotodiodlar vasitəsi ilə kiçik foton selini daha dəqiq təyin etmək 

mümkün olurvə siqnalın amplitudundakı kənara çıxmalar da azalır. MAPD əməkdaşlığı çərçivəsin-

də alınmış fotodiodların gücləndirmə əmsalının az olması ÇG müşahidə edilmə ehtimalını kəskin 

azaldır və realıqda maksimum 5%-a kimi olur.  

Gecikən impuls (Gİ). Selvari proses zamanı yaranan çox saylı yükdaşıyıcıların çox kiçik his-

səsi p-n keçiddə mövcud olan aşqarlar və deffekt mərkəzləri tərəfindən yaradılmış qadağan olunmuş 

zonada yerləşən tutma mərkəzləri (tələlər) tərəfindən tutulur [26]. Tutulmuş bu yükdaşıyıcılar mü-

əyyən xarakterisitik zaman müddətindən sonra buraxılır. Əgər tutulmuş elektronların xarakteristik 

buraxılma müddəti selvari prosesin davametmə  müddətindən böyük olarsa, bu zaman tutma mər-

kəzlərinin buraxdığı yükdaşıyıcılar piksellərdə selvari prosesin başladılmasına səbəb olur. Əsas im-



FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ 

 

11 

pulsa nəzərən gecikən impulslar müşahidə edilir. Gecikən impulsun baş vermə ehtimalı (Pap(t) ) za-

manın funksiyası kimi belə ifadə edilir: 

 

                                                                                               (6) 

 

Burada Pt - eletronun tutulma ehtimalıdır. Bu kəmiyyət həm yarımkeçiricidəki aşqarların sıx-

lıqdan, həm də selvari proses zamanı yaranan yükdaşıyıcıların sayından asılıdır, τt - tələlələrdə yük-

daşıyıcının yaşama müddətidir və bu müddət enerji səviyyəsindən və qəfəsin temperaturundan asılı-

dır, Ptr – yükdaşıyıcının selvari prosesi başlatma ehtimalıdır (bu ehtimal elektrik sahəsinin şiddətin-

dən və elektron-deşik cütünün yaranma yerindən asılıdır). Formuldan göründüyü kimi elektrik sahə-

sinin şiddəti artdıqca gecikən impulsların olma ehtimalı da artır. Əgər tutulan yükdaşıyıcılar selvari 

prosesin tam sönmədiyi vaxt buraxılarsa, bu zaman həmin yükdaşıyıcılar tam gücləndirilmir və si-

qalın amplitudu azalır. Tutma mərkəzləri (tələlər) tərəfindən tutulan yükdaşıyıcılar selvari proses 

qurtardıqdan sonra maksimum bir neçə mikro saniyə müddətinə kimi buraxılır. MSFD fotodiodların 

xassələrinə gecikən impulsun təsirini daha dəqiq tədqiq etmək üçün aşağı temperaturlarda aparılan 

ölçmələr daha əlverişli hesab edilir. Gİ hadisəsi MSFD fotodiodlar əsasında hazırlanan detektorlar-

da xəttilik oblastını və sayma sürətini məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri hesab edilir [27, 28]. Bu 

impulslar əsas siqnaldan sonra birneçə 100nsan sonra buraxılır. Lakin bizim tərəfimizdən təkmilləş-

dirilmiş fotodiodlarının bərpa olunma müddətinin böyük olması bu tip fotodiodlarda Gİ müşahidə 

edilməsinə imkan verməmişdir. 

Fotonqeydetmə effektivliyi (FQE) selvari fotodiodları xarakterizə edən əsas kəmiyyətlərdən 

hesab edilir. FQE selvari fotodiodların minumum qeyd edə biləcək foton selini müəyyən edən və 

MSFD fotodiodlar əsasında hazırlanan detektorların enerji ayırdetməsinə təsir edən əsas kəmiyyət-

lərdən biridir. FQE-ni fiziki mənası fotodiod üzərinə düşən fotonlardan neçəsinin selvari prosesi 

başlatmasını göstərir. Məhz buna görə də FQE kvant effektivliyindən, həndəsi faktordan və selvari 

prosesi başlatma ehtimalından asılıdır və aşağıdakı kimi ifadə edilir [17, 18]: 

 

                                                                                                    (7) 

 

harada kı, QE-kvant effektivliyi və düşən fotonların fotoelektron yaratma payını göstərir, 

  həndəsi faktor (fotodiodun sahəsinin neçə faizinin həssas sahə olduğunu göstərir), Saktiv - 

fotodiodun aktiv sahəsi, Stam - fotodiodun tam sahəsi, Ptriger –fotoelektronların selvari prosesi başlat-

ma ehtimalıdır. Fotonun udulması zamanı yaranan hər fotoelektron selvari prosesi başlatdıra bilmir. 

Fotonun selvari prosesi başlatma ehtimalı elektron- deşik cütünün yarandığı yerdən və birbaşa ola-

raq gücləndirmə əmsalından asılıdır. MSFD fotodiodlarda piksel sıxlığı artdıqca  faktor azalır. Bu 

səbəbdən də FQE kəskin azalır. Silisium əsaslı MSFD fotodiodların da kvant effektivliyi görünən 

oblastda 60–90 % arasında dəyişir. Kvant efektivliyi fotodiodda yaranan foto elektronları sayının 

düşən fotonların sayına nisbəti qəbul edilir. MSFD diodların kvant efektivliyinin hesablanması za-

manı aşağdakı ifadədən istifadə edilmişdir: 

 

                                        QEMSFD=(İMSFD*QEPİN)/ İPİN                                                                             (8) 

 

Burada QEMSFD- tapılacaq MSFD diodun QE-si, İMSFD- işıqla şüalanma zamanı MSFD diod-

dan ölçülən fotocərəyan, QEPİN-etalon PİN diodun QE-si və  İPİN-işıqla şüalanma zamanı PİN dio-

dan axan fotocərəyan.QE-nin tapılması zamanı Hamamatsu firmasının etalon S1223-01 PİN foto-

diodundan istifadə edilmişdir. PİN fotodiod üzərinə düşən fotonların sayı təqribən 1*1012san-1mm-

2olmuşdur. Şək.6-da pikselləri dərinlikdəyerləşən PİN və MSFD-3NK diodların foto həsaslığının 
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dalğa uzunluğundanasılılığı verilmişdir. MSFD-3NK diodlarında PİN diodu ilə müqayisədə370-600 

nm dalğa uzunluğu intervalında həssaslığı 10-47% fərqlənir.Bu fərqlənmə bir-başa olaraq 

 

 
 

Şəkil.6. MSFD tipli diodların Kvant efektivliyinin dalğa uzunluğundan asılılığı. 

 

MSFD-3NK diodlarında antiqaytarıcı SiN təbəqəsindən istifadə olunması ilə bağlı olmuşdur. 

İstifadə edilmiş bu təbəqənin qalınlığı məhz elə seçilmişdirki, minimal qayıtma 450nm dalğa uzun-

luğu ətrafında olsun. Yüksək kvant effektivlikli MSFD fotodiodların hazırlanmasında iki əsas şərt 

tələb olunur: üst layın kifayət qədər nazik olması və antiqaytarıcı təbəqənin optimal seçimi, əgər 

MSFD fotodiodlar qısa dalğa uzunluqlu fotonları qeyd etmək üçün nəzərdə tutulubsa, onda həssas 

həcmi yüklər oblastın qalınlığı bu şərti ödəməlidir α(λ) L d>>1. Burada α(λ) - optik udulma əmsalı-

dır və foton intensivliyinin 2,73 dəfə azalması üçün lazım olan qalınlığa uyğun gəlir və Ld – aktiv 

həcmi yüklər oblastının qalınlığıdır. Əksər hallarda qısa dalğa uzunluğunda yüksək KE almaq üçün 

n altlıq üzərində yetişdirilmiş p təbəqəsindən istifadə edilir. Bu halda selvari prosesi səthə yaxın tə-

bəqədə udulmuş elektronlar başladır. Uzun dalğa uzunluğunda yüksək KE almaq üçün isə p tip alt-

lıq üzərində n tip təbəqədən istifadə edilir.Bu halda selvari prosesi dərinliklərdə udulan elektronlar 

başlatdırır. MSFD fotodiodların hazırkı FQE-si 40% ətrafındadır (450-550nm) 

MSFD fotodiodları xarakterizə edən digər kəmiyyət qaranlıq cərəyandır. Qaranlıq cərəyan 

MSFD fotodiodların siqnal-küy nisbətini təyin edən əsas kəmiyyətlərdən biridir. Fotodiodların qa-

ranlıq cərəyanı  əsasən səthi və həcmi cərəyan hesabına formalaşır və belə ifadə edilir: 

 

            İ= İsəth+İhəcm=İsəth+İdiffuziya+İgener                                                       (9) 

 

Burada İsəth - səthi cərəyan, İdiffuziya- diffuziya cərəyanı və İgener -generasiya cərəyanıdır. Foto-

diodun həcmi cərəyanı diffuziya və generasiya cərəyanı hesabına formalaşır. Səthi cərəyanın yaran-

ma səbəbi cihazın hazırlanması zamanı çoxlu sayda kimyəvi proseslərdən istifadə zamanı struktu-

run aşqar atomları ilə çirklənməsi hesabına formalaşır. Bəzi vaxtlar müsbət yüklənmiş bu ionlar 

səthdə inversiya təbəqəsi də yaradırlar. Nəticədə cərəyanın axması müşahidə edilir. Diffuziya axma 

cərəyanı termal yolla yaranan qeyri məxsusi yükdaşıyıcıların (pn0 – qeyri-məxsusi elektronların p tə-

rəfdən n tərəfə keçməsi) p-n keçidin bir tərəfindən digər tərəfinə diffuziyası hesabına formalaşır və 

belə ifadə edilir:  

 

                                                                      (10) 
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Burada q - elektronun yükü, A - p-n keçidin sahəsi, ni - məxsusi keçiriciliyin konsentrasiyası, 

NA=ni
2/np0, ND=ni

2/pn0 – aşqar atomlarının konsentrasiyası, Dn və Dp –elektron və deşiyin diffuziya 

əmsalı, Ln və Lp - elektron və deşiklər üçün diffuziya uzunluğudur. Diffuziya cərəyanı temperatur-

dan asılı olaraq dəyişir və bu dəyişmə əsasən ni
2 asılılığı hesabına olur. Vahid zamanda 1sm3 həcm-

də yaranan elektron-deşik cütlərinin sayına  yükdaşıyıcıların generasiyası əmsalı deyilir. Silisiumda 

generasiya prosesi əsasən qadağan olmuş zonanın mərkəzində yerləşən səviyyələr hesabına baş ve-

rir. Bu səviyyələr aşqar mərkəzləri və deffektlər hesabına da formalaşa bilir. Generasiya cərəyanı 

belə ifadə edilir [27]: 

                 

.                                                                                              (11) 

 

Burada q - elektronun yükü, A – p-n keçidin sahəsi, ni - məxsusi keçiriciliyin konsentrasiyası, 

W - həcmi yüklər oblastının eni, τeff - effektiv  yükdaşıyıcıların yaşama müddəti və V – tətbiq edilən 

əks gərginlikdir. Generasiya cərəyanının temperaturdan asılılığı ni görə üstünlük təşkil edir.  

 

 
 

Şəkil. 7. MSFD-3NK diodunun qaranlıq cərəyanının gərginlikdən asılılığı 

 

Məxsusi keçiricilik silisium üçün   50 0K temperaturdan yuxarı temperaturda təcrübi olaraq bu 

qanunla dəyişdiyi məlum olmuşdur  ni =3.88×1016×T3/2×exp(-7000/T). Tətbiq edilən gərginlik de-

şilmə gərginliyinə bərabər və ya ondan böyük olduqda zərbə ilə selvari proses baş verir. Aktiv həc-

mi yüklər oblastındakı həcmi cərəyanların bir hissəsi güclənmədə iştirak edir. Nəticədə MSFD foto-

diodların qaranlıq cərəyanı İ=İsəth+İhəcm=İsəth+M×İhəcm qədər artır. Burada M- selvari oblastdakı güc-

ləndirmə əmsalı və x-həcmi cərəyanın gücləndirmədə iştirak edən hissəsidir [3].  

Şəkil.7-də MSFD-3NK fotodiodunun qaranlıq cərəyanının gərginlikdən asılılığı verilmiş-

dir.İşləmə gərginliyində 91V  fotodiodun qaranlıq cərəyanı 1180nA olmuşdur.  

Beləliklə, təqdim edilən işdə MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində təkmilləşdirilmiş MSFD foto-

diodları xarakterizə edən kəmiyyətlər: gücləndirmə əmsalı, küy əmsal, qaranlıq say, söndürücü mü-

qavimətin hesablanması, gecikən impuls, çarpaz görüşmə, bərpa olunm müddəti, qaranlıq cərəyan, 

FQE,deşilmə gərginliyinin tapılması, QE və xəttilik diapazonu tədqiq edilmişdir. Tədqiq edilən bu 

parametrlərin düzgün təyin edilməsi MSFD fotodiodlar əsasında hazırlanan detektorların həsasslıq 

oblastını təyin edilməsi üçün olduqca vacibdir.  

Bununla yanaşı MSFD fotodiodların parametrlərinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı təklif-

lər irəli sürülmüşdür: 
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Bərpa olunma müddətinin azaldılması üçün piksellərin altında yerləşən epitaksial təbəqənin 

müqavimətinin dəfələrlə aşağı salınması təklif edilmişdir. 

Tək elektron üçün qaranlıq sayın azaldılması üçün ikinci epitaksial təbəqənin qalınlığının 

azaldılması təklif edilmişdir.  

MSFD fotodiodların işləmə gərginliyini azaltmaq üçün birinci epitakisal təbəqənin qalınlığı-

nın azaldılması  və aşqar konsentrasiyasının artırılması təklif edilmişdir. 

 

Nəticələr 

Təqdim edilən işdə MSFD fotodiodları xarakterizə edən parametrlərin təyin edilməsi və onla-

rın fiziki mahiyyəti geniş müzakirə edilmişdir. MAPD əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanmış MSFD 

fotodiodun FQE-sinin 30-40% (450-550nm), maksimal kvant effektivliyinin 90%, işləmə gərginli-

yinin 90V, gücləndirmə əmsalının ~105, tutumunun 43fF, küy əmsalının 1.04, tək elektrona uyğun 

gələn QS-nın 45MHs, bərpa olunma müddətinin 200-480mksan, xəttilik həddinin 1.6*105 - 5*105 

foton, qaranlıq cərəyanın 1180nA və ÇG payı 5% olduğu müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı 

MSFD fotodiodların parametrlərinin təkmilləşdirilməsi üçün birinci epitaksial təbəqənin qalınlığı-

nın azaldılması, konsentrasiyasının aşağı salınması və ikinci epitaksial təbəqənin keyfiyyətinin artı-

rılması təklif edilmişdir. 

Bu iş “SOCAR-ın “Elm Fondu”nun  dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir.  
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 В представленной работе были широко изучены параметры микро пиксельных лавин-

ных фотодиодов, подготовленных азербайджанскими учеными в рамках коллаборации 

MAPD, и были сделаны новые предложения по улучшению их параметров. 

Ключевые слова: Фотодиод, микро пиксельного лавинного фотодиод, темновой ток, 

перекрестные наводки, МЛФД 
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THE SPECTRAL VARIABILITY LINE Hα AND Hβ  

OF THE Ae/Be HERBIG TYPE STAR HD 179218 

 
H.N. Adigezalzade 

N. Tusi Shamakhy Astrophysical Observatory of Azerbaijan National 

Academy of Sciences,  

hadigozalzade@gmail.com 

 

The results of spectral monitoring of the Herbig Ae/Be star MWC 614 (HD 179218) are presented. 

Two wave-like quasi-cyclic variations in parameters for the emission component of the Hα line with the 

characteristic time ~40 days have been detected. The first of the wavelike variations is more profound; 

decrease and increase in spectral parameters of the line is more marked. Simultaneously with the first 

minimum, in the profiles of the line Hα have exhibited unusual changes: the appearance and disappear-

ance of additional blue and red emission components. The obtained results suggest duplicity of the star. 

Keywords: Herbig Ae/Be type stars: circumstellar matter: emission lines: variability-HD179218 

 

Introduction 

The Herbig Ae/Be type stars (HAeBe) are pre-main sequence (PMS) objects of intermediate  

mass 2-10 Mⵙ and are considered to be the progenitors of Vega type stars, which are surrounded 

with a residual protoplanetary disks. Spectral monitoring of individual objects has shown that in the 

spectra of these stars are observed variable emission and absorption lines (see, for example, Prade-

rie et al. (1986), Pogodin (1994), Rodgers et al. (2002), Mora et al., (2004 )). The same features are 

also characteristic of classical T Tauri stars (CTTS) (see, for example, Johns & Basri (1995), Schi-

sano et al. (2009) and references therein). It is known that in young stars, emission lines, as well as 

some absorption lines, are formed in the circumstellar disks or in the envelopes of the stars. Such 

circumstellar matter can often participate in accretion, polar outflows, winds and other forms of disk 

interaction with the central star. Tracking the variation in the observed spectral lines makes it possi-

ble to perform diagnostics of the physical processes that are occurring in the stellar atmosphere and 

in the circumstellar environment. In young stars, in particularly, these processes can directly affect 

the formation of the planets and their evolution. Consequently, one of the important problems in the 

study of the early stage of evolution of stars is the study of the characteristics of the circumstellar 

structure and the processes of interaction of the central star with the surrounding matter.  

HD 179218 (MWC 614, Sp B9-A2) is an isolated HAeBe type star. Despite the fact that the 

star is relatively bright comparatively to other HAe stars, it has been studied less. Only when the 

star was included in the catalog of The et al. (1994), it became the subject of active research. The 

circumstellar surroundings of the star were studied by IR photometry and speckle interferometry by 

Millan-Gabet et al. (2001), Prizkal et al. (1997), which did not reveal closely spaced components. 

Spectral studies of the star were performed by Miroshnichenko et al. (1998) and in more detail, Ko-

zlova (2004), Kozlova and Alexeev (2017). 

According to the classification of Meeus et al. (2001), the spectral energy distribution (SED) 

of the star belongs to group I, i.e. starting with the infrared band K and further there is an excess of 

radiation excited in the dust. On the Mendigutıa et al. (2012) the profile of the line Hα is consisting 

of a stable single-peak structure. Perhaps the star has a close companion, about 2.5 arcsec apart 

(Wheelwright et al., 2010). Fedele et al. (2008) showed that the star has two dust rings at distances 

of 1 AU and 20 AU, and the space between from 1 to 6 AU from the star filled with gas. The mag-

netic field of the star was measured by Hubrig et al. (2009) where on the data 2008 they have got 

about 51 ± 30 G. 

The purpose of this paper is to carry out monitoring of the spectral variability of the star on 

spectral lines obtained in the visual range of spectrum. 
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Observations 

Spectral observations of the star were performed at the Cassegrain focus of the 2 m Karl 

Zayss telescope of ShAO of Azerbaijan NAS by using an echelle spectrometer constructed on the 

base of the spectrograph UAGS (Ismailov et al., 2013). As a light detector we have used a CCD 

with 530x580 elements. Observations were performed in the range λ 4700-6700 Å. The spectral 

resolution is R = 14000. The mean signal to noise level in the region of the line Hα is S/N = 80-100, 

and in the region of the line Hβ, is S/N = 30-40. Reduction and calibration of the spectrograms is 

performed in the DECH programs (Galazutdinov, 1992). The method of observations and material 

processing is described in more detail in the work of Ismailov et al. (2013). 

Table 1 shows the log of observations, where in columns are respectively presented the names of the 

spectrum, the Gregorian and Julian dates, the signal accumulation time and the signal-to-noise ratio in the 

region of the line Hα. Observations were conducted for the season May-September 2015. In total, 28 pairs 

of spectrograms were obtained for 28 nights of observations. For to control of instrument stability and po-

sition measurements the spectra of standard stars HR 7300 and HR 7734 for each night were obtained. 

The equivalent widths EW, the bisector radial velocities Vbis, the radial velocities at the peak of the line 

Vp, the half-widths FWHM (full width at half maximum), the central depths Rλ (intensities) of lines Hα, 

Hβ, HeI λ5876 Å, D1, D2 NaI, SiII λ6347, 6371 Å, [OI] λ 6300, 6363 Å and diffuse interstellar bands 

DIB λ 5780 and 5797 Å were measured. The average error in the intensity measurements as a function of 

the S/N level was 0.4-0.5% in the region of the Hα line and up to 1% in the region of the Hβ line. Depend-

ing on the S/N level, errors in equivalent widths measurements, for example, were from 3% for Hα, up to 

30% for [OI] λ 6300, 6363 Å lines. The average error in measuring the radial velocities for individual 

spectral lines in the spectra of standard stars does not exceed ± 1.5-2.0 km/s. 
 

Table1  

The log of observations of the star HD 179218 
 

Spektr Date 

JD 

2450000+ t (sec) S|N 

ks 6096-97 31.05.2015 7174.3138 1800 94 

ks 6103-04 02.06.2015 7176.3444 1800 89 

ks 6113-14 04.06.2015 7178.3034 1800 103 

ks 6150-51 08.06.20015 7182.3042 2100 90 

ks 6154-55 16.06.2015 7190.2681 2100 93 

ks  6204-05 17.06.2015 7191.3021 2000 89 

ks 6220-21 18.06.2015 7192.2757 1800 99 

ks 6233-34 20.06.2015 7194.3174 1800 91 

ks 6275-76 21.06.2015 7195.2604 1800 97 

ks 6286-87 24.06.2015 7198.2736 1800 91 

ks 6328-29 27.06.2015 7201.3125 1500 96 

ks 6343-44 29.06.2015 7203.2667 1800 98 

ks 6369-70 30.06.2015 7204.3042 1500 87 

ks 6387-88 09.07.2015 7213.3222 1500 98 

ks 6424-25 10.07.2015 7214.3278 1500 99 

ks 6437-38 11.07.2015 7215.2778 1500 98 

ks 6448 11.07.2015 7215.2958 1500 90 

ks 6449 12.07.2015 7216.2938 1500 87 

ks 6460 23.07.2015 7227.3139 1500 86 

ks 6491 26.07.2015 7230.2590 600 97 
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ks 6528-29 29.07.2015 7233.2625 1500 94 

ks 6585-86 30.07.2015 7234.2882 1500 98 

ks 6602-03 31.07.2015 7235.2681 1500 101 

ks 6614-15 01.08.2015 7236.3104 1500 100 

ks 6635-36 03.08.2015 7238.35 1500 102 

ks 6716-17 09.08.2015 7244.2451 1800 99 

ks 6815-16 16.08.2015 7251.2715 1500 109 

ks 6831-32 18.08.2015 7253.2618 1800 108 
 

 

Results 

The line Hα. This line has a complex structure which consists of an emission component that is 

superimposed on the core of broad photospheric absorption. The structure of the emission component 

varies from night to night, sometimes in both the red and blue wings of the line, additional emission 

components appear and disappear. Figure 1 shows all overlaying profiles of the Hα line, as well as the 

variation in the root-mean-square deviation σ from the average in intensity for a given value of the radial 

velocity. Here (and further for other line profiles) the ordinate is given by the ratio relative intensity I/Ic, 

where I – the intensity at a given wavelength of the spectrum, and Ic – the continuum intensity at the same 

wavelength. Hence it can be seen that the main variability in the central emission occurs at the peak, and 

also to a lesser extent on both wings. It is also seen that the intensity varied on the blue wing is noticeably 

larger than on the red wing. 

For measuring the equivalent widths EW of the emission component of the line Hα, we have used 

two methods. In the first method, a continuum was built by the standard method and for EW is measured 

the part of the emission profile which is remained above the continuum (as seen in Fig.1). The 

disadvantage of this method is that with this measurement a certain part of the emission remains below the 

continuum and is not taken into account when measuring the parameter EW. In the second measurement 

method EW, we lead a pseudo-continuum that was conducted along the wide wings of the absorption 

component of the line Hα and extended to the supposed peak of the absorption line. In this case when the 

spectrum is normalized with relative to the continuum, the emission component is completely revealed 

above the continuum. The EW values obtained in such measurements are seemed systematically larger 

than the values obtained from the measurements by the first method. Nevertheless, the main nature of time 

variation in values of the parameter EW obtained in both methods, practically are remains the same. Later, 

for analysis, we used the values of parameter EW, obtained by the second method of measurements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1. The overlaying profiles of the line Hα (top panel) and variation in the root-mean-square 

deviation σ of the intensity versus of the radial velocities (bottom panel). Here I – is the intensity at the given 

wavelength of the spectrum, and Ic – the intensity of the continuum at the same wavelength 
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On the data Mendigutía et al. (2011) for the three spectra of HD 179218, obtained in May 

1998, the average value of the parameter EW of the emission component Hα was -13.6 ± 0.05 Å. 

Recently, according to observations in 06.07.2015 and 12.07. 2015 Mendigutía et al. (2017) pub-

lished the results on the measurement of EW emission in the Hα line, which are equal to -8.47 ± 

0.05 Å. At the same time, on 09.07.2015 (JD 2457213.322) we have obtained the value EW = -9.22 

± 0.37 Å, which agrees well with the data of Mendigutia et al. (2017). According to Kozlova 

(2004), values EW of the emission component of Hα show a wavy-like variations for 1995-2003 

from -8 to -16 Å, and we noticed that the ratio of the maximum value of the equivalent width to the 

minimum EWmax/EWmin is about 2. In our measurements, for the mean value over all observa-

tions of the equivalent width of the Hα emission, we obtained -7.9 ± 0.2 Å, with the root-mean-

square spread from the mean σ = 1.13 Å. According to our data, the above mentioned ratio is equal 

to EWmax/EWmin ~ 2, while the average value of EW of the emission component is consistent 

with the EW data obtained by Miroshnichenko et al. (1998) for 1995. Comparison of our data with 

the data presented in the Fig.3 from the work of Kozlova (2004) indicates that during our observa-

tions in 2015 the emission spectrum of the star is corresponding to a relatively low radiation state, 

which also occurred in 1995. According to Kozlova and Alekseev (2017) the intensity variation in 

the line Hα is carried out a cyclic character with the period of about 4000 days. The first minimum 

of variations in intensity in the line Hα by date just corresponds to our observations in 2015. This 

also confirms our conclusion that in 2015 EW have minimum values and the star is in a low state of 

emission in the line Hα.  

For radial velocities, we measured the displacement of the central peak of the emission com-

ponent (Vp), the shift of the line center at half of the residual intensity (bisector velocity Vbis). The 

photospheric wings of the line are very wide and at the continuum level they have a maximum dis-

placement of -1000 km/s and +1000 km/s in blue and red wings, respectively. 

Since, as in the blue and red wings of the line, additional emission components appear and 

disappear from time to time, which could distort the wings of the emission profile, the measured 

Vbis velocity could not always reflect the real displacement of the center of the common emission 

structure in the line Hα. We also considered for the analysis the character of variation in the radial 

velocities at the peak of the main emission component.   

Figure 2 shows the variation with time of the radial velocities Vbis and Vp, as well as the 

equivalent widths of the emission component of the line Hα. As can be seen from these diag-

rams, both radial velocities and equivalent widths clearly show a wavy-like variation. The va-

riation in the EW of the emission component demonstrates two waves of variation and return to 

the previous value, where first wave of event is deeper. Both of these waves of variation have 

duration of about 40 days, in which the general course of the reduction and then the return to 

the initial position is traced. Analogous variations show the radial velocities Vbis and Vp. In 

addition, within each 40-day wave-like variations in Vbis and Vp, variability with a small amp-

litude with a characteristic time of 10 to 20 days is distinguished. The total interval of variations 

in the parameters Vbis and Vp from peak to peak is 40 km/s and 20 km/s, respectively, while 

the amplitude of a single small wave in Vbis is about 15-20 km/s, while in Vp it is about 10 

km/s. The minima of the EW parameter in time coincide well with the minima of the radial ve-

locity of the Vp, and do not completely coincide with the minima of Vbis. It is seen that equiva-

lent widths are not sensitive to shorter cycles of 10-20 days, which are observed at the radial ve-

locities of the line Hα. 
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Fig.2. Variation of radial velocities Vbis (upper left panel), Vp (upper right panel) and equivalent 

widths (bottom panel) of emission component in the line Hα. The values of the vertical bars are 

corresponding to the average error of parameters 

 

Figure 3 shows the diagram of variations of the half-width FWHM (full width at half 

maximum) and the absolute value of the intensity Rλ = | 1-I/Ic | of the emission component of the 

line Hα. As indicated below, the profile of the line sometimes corresponds to Type III according to 

Reipurth et al. (1996). This means that the intensity of the emerging additional emission 

components do not exceed half of intensity of main the emission component. Therefore, the effect 

of these additional components on the value of the half-width should be negligible. Consequently, 

the variation in the parameter FWHM and Rλ, rather, is not directly related to the appearance of 

additional emission components in the line.  

From Fig.3 can be seen that a wavy-like variation in parameters FWHM and Rλ is also 

observed. The first, deeper wave is continued about 40 days, then followed not so good distinct 

second wave, which also is occured about 40 days. Each of these waves is expressed by a minimum, 

areas of decrease and increase in the parameters (EW, FWHM, Rλ, Vp) of the central emission. The 

first wave of variation is most distinctly revealed. It is characterized by a deeper minimum, where 

the branch of decreasing of the line parameters was observed in the time interval JD 2457174 - 

2457192, and the branch of increasing – in the interval JD 2457194 -2457216 (see also Figures 2 

and 3). 

 

 

              
 

 
Fig.3. Variation in time of the parameters FWHM (left panel) and Rλ (right panel) of the emission 

component of the line Hα 
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Figure 4 shows all profiles of the line Hα, obtained in the time interval of about 42 days, when 

it is occured first deep minimum of variations of parameters of the line. For this time variations in 

the profile of the line Hα is well traced. The left panel in Fig. 4 corresponds to the time interval in 

which the spectral parameters are decreased, and the right panel to the time interval for increasing 

these parameters. As seen from the left panel of Fig. 4, starting from JD 2457190.268 over the next 

three nights three profiles show the appearance of a clearly marked blue and a weakerly expressed 

red emission components.  As can be seen, in the beginning we have a profile with a central 

emission component. With the appearance of additional emission components on the blue and red 

wing, the structure of the profile is transformed from type I to type III according to the scheme of 

Reipurth et al. (1996). However, the obtained profile is not completely represented in type III 

according to the indicated classification scheme, because a central emission simultaneously 

produces an emission component with a blue and a red wings. The displacements of the appeared 

blue and red components relative to the line core are approximately symmetrical and in different 

dates are consisting from ± 150 to ± 200 km/s.  

The second panel in Fig. 4 on the right shows the results of the continuation of this series of 

observations, where the same split structure remains in the next 3-4 nights (JD 2457194-2457198). 

Such a split structure of emission component is observed until night JD 2457198, then on the 

remaining nights there are profiles with single emission peak. The observed type of the line profile 

is unstable and was observed only at the minimum of the parameters of the main emission 

component (see Fig. 1-3). Thus, in just 8 days (JD2457190-2457198) of observations, during the 

first wave of decreasing in the parameters of the line Hα, it was success to observe the course of the 

appearance and disappearance of additional emission components.  

We also considered the profiles of the line Hα in the time interval of the second wave of 

parameter variations at JD 2457216-2457253. Among these profiles there are no profiles showing 

an explicit splitting into different components as in the minimum of the first wave-like of variations. 

There is a faint hint of the existence of an additional component on the red wing of Hα emissions 

only in dates JD 2457227 - 2457230. All other line profiles in this time interval are single peaks. 

 

                                
 

 

 

Fig.4. Variations in the profile of the emission component of the line Hα for the descending and 

ascending branches over 42 days of observations in the first wave-like variations (see Fig. 4) 
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Line Hβ line. 

In the line Hβ mainly we have observed a wide photospheric profile, on which at some nights 

are superimposed weak emission peaks. In most cases, such emission peaks are located symmetri-

cally with respect to the line center, and have displacements about from -150 to -270 km/s in blue 

and from +150 to +250 km/s in the red wings, respectively.    

Among the obtained profiles of the line Hβ, a great interest is represented the profiles and spectral 

parameters, obtained during of the first wave-like decreasing. In Fig.5 is shown profiles of the line Hβ, 

which are obtained on dates, when the spectral parameters in the line Hα were degreased during for the 

first wave-like variation (JD 2457174 - 2457216). At the beginning, the wide photospheric profiles of 

the line Hβ with a smooth core and without any special details is observed. As can be seen, with a mini-

mum of the spectral parameters, in JD 2457190-2457195, a significant variation in the profile of the Hβ 

line is observed – the depth of the line increases, the core becomes narrow and deep, and a weak emissi-

on component is superimposed on the wide wings. Such a structure is observed at the line Hβ just at the 

time when an additional emission component appears in the line Hα (see Fig. 4). Such a coincidence by 

the dates of these events in the lines Hα and Hβ indicates that in both cases is operated a common mec-

hanism of variability. From the right panel of Fig.5 shown that after leaving the minimum at JD 

2457198, the profile of the Hβ line gradually returns to its original position.  In the Figure 6 shown the 

diagrams of the time variations in the spectral parameters Vp - the radial velocity of the deepest absorp-

tion component, FWHM-absorption half-width, EW-equivalent width absorption, Rλ - depth (intensity) 

of the line Hβ. As you can see, here too, with the first wave of variations in JD 2457174 - 2457216, a 

significant variations in the specified line parameters is noticeable. The equivalent width of absorption is 

increased, the FWHM is sharply reduced, the intensity of the line has increased. The radial velocities of 

the line peak over the whole observation season give a significant shift from -100 to +100 km/s. The 

wave-like variation is best observed here in the parameter Rλ. 
 

                                      
 

Fig.5. The profiles of the line Hβ obtained at the first wave of variations in the spectral parameters of the 

line. The left panel corresponds to the time of fall, the second panel, the increase  

in the spectral parameters of the line 
 

Figure 6 shows the diagrams of the variations in the spectral parameters Vp-the radial velocity 

of the deepest absorption component, FWHM-absorption half-width, EW-equivalent absorption 

width, Rλ-depth (intensity) of the Hβ line with time. As you can see, here too, with the first wave of 

variations in JD 2457174 - 2457216, a significant variation in the specified line parameters is 

noticeable. The equivalent width of absorption is increased, the half-width is sharply reduced, the 

intensity of the line has increased. The radial velocities of the line peak over the whole observation 

season give a significant shift from -100 to +100 km / s. The wave-like variation is best observed 

here in the parameter Rλ of the line. 
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Fig.6. The time variation of the radial velocity of the peak Vp (upper left panel), half width FWHM  

(upper right panel), equivalent width EW (lower left panel) and intensity Rλ (lower right panel)  

of the line Hβ 

 

 

Conclusion 

The speed of rotation of HD 179218 in Bernacca & Perinotto (1970) is 60 km / s, and 

Guimaraes et al., (2006) gives the value υsin i = 72 ± 5 km / s. According to Dent et al. (2005), the 

angle of inclination to the axis of rotation of the star is about 40 °. Then, if we consider the 

observable minimum characteristic time equal to 10 days, for the rotation speed of the star we 

obtain υ = 112 ± 8 km / s and for the star radius - about 22 R ⵙ, which is not reasonable and differs 

significantly from the data of Alecian et al., (2008) ( 4.8 R ⵙ). An even greater discrepancy is 

obtained for the radius if we take the angle i = 20 °, as suggested by Leinert et al. (2004). This 

means that the observed cycle of about 10 days can not be a period of axial rotation of the star. 

Recall that the characteristic time of 10 days is obtained from the variation in the radial velocities of 

the peak of the dominant emission component and the intensity of the line. Therefore, it should be 

assumed that it arises in the outer parts of the disk. However, if the observed 10-day activity is 

related to the axial rotation of the disk, it can be assumed that such a variation could occur at the 

boundary between the accretion and outflow streams. Then one of the assumptions of the cause of 

the observed variations in the emission lines of the star may be the existence of a stellar 

magnetosphere. In favor of the possibility of the existence of magnetospheric accretion, the star is 

also proposed in the work of Mendigutıa et al. (2017). The dispersion of velocities found in our 

work along different lines indicates that lines with a higher ionization potential can form in the 

accretion zone. The main indicator of the existence of the magnetosphere of a star is the magnitude 

of the magnetic field. In classical T Tauri stars, for which the presence of the magnetosphere is 

assumed, the magnitude of the magnetic field is several kilograms (see, for example, Bouvier et al., 

2007). However, the result of measuring the magnetic field of star HD 179218 shows the existence 

of a weak magnetic field (Hubrig et al., 2009). 

It is also possible that a star can be a spectral-double or multiple system. In fact, it is difficult 

to explain the observed wave-like variation of the radial velocities and other parameters of the Hα 

line. Kozlova & Alekseev (2017) showed that the dependence of the brightness V on the color 

index V-I has two separate distributions. This fact is accepted by the authors in favor of the duality 

of a star. The time of our observations from May to September 2015 corresponds to the minimum of 

the 4000-day cycle of variability found in Kozlova & Alekseev (2017). Therefore, the observed 

features of the variation in the spectrum of a star in the Hα line can be related to the moment of the 

star's stay at the minimum of the 4000-day cycle. Then the results obtained by us, perhaps, are a 

kind of unique event and can be observed only in the minima of the 4000-day cycle. Our 
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observations have shown that in order to elucidate these questions it is necessary to perform a more 

dense series of photometric and spectral observations of the star. 

Based on the results obtained in this paper, we can draw the following conclusions: 

1. There are two wave-like variations lasting about 40 days each, in the parameters of the 

emission component of the Hα line in the spectrum of the star HD 179218. The first wave is deeper, 

the second is relatively less significant, and possibly distorted by fluctuations. 

2. An unusual variation in the profile of the Hα line near the minimum in the descending and 

ascending branches of the first wave of variations in the spectral parameters was observed. At the 

entrance to the minimum and during the passage of the minimum, the appearance and 

disappearance of additional emission components in the Hα line was detected. The displacement of 

each component corresponds to approximately ± 150 km / s. During the rest of the observation time, 

such profiles were no longer detected. 

3. With the first wave of variations, the parameters of the Hβ line showed a synchronous 

variation in time with the line Hα. At the time of appearance of additional emission components 

near the Hα line, narrower and deeper components appear at the Hβ line. 

4. Within each 40-wave wave of variations, a small amplitude fluctuation of the radial 

velocities of the peak of the emission component and the intensity of the Hα line with a 

characteristic time of about 10-20 days is observed. Also, the half-widths and intensities of the Hβ 

line more clearly demonstrate the existence of 10-20 day wave-like variations. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНИЯХ Нα И Нβ В СПЕКТРЕ  

ЗВЕЗДЫ HD 179218 ТИПА Ae/Be ХЕРБИГА 

 

Х.Н. Адыгозелзаде 

Шамахинская астрофизическая обсерватория им.Н. Туси НАН Азербайджана,  

AZ 5626, Шамаха, пос.Ю.Мамедалиева, Азербайджан 

 

В работе приводятся результаты спектральных наблюдений звезды типа Ае/Ве Хербига 

HD 179218. Обнаружены два волнообразных цикла изменений параметров эмиссионной ком-

поненты линии Нα с характерным временем ~40 дней. Первая волна изменений является более 

глубоким, яснее выражены ветви уменьшения и увеличения спектральных параметров линии. 

Одновременно, в момент первого минимума в профиле эмиссионной линии Нα наблюдается 

появление и исчезновение дополнительных синих и красных эмиссионных компонентов. По-

лученные результаты дают основание предположить о двойственности системы.   

Ключевые слова: звезды, переменные, Ае/Ве Хербига – околозвездные диски, индивиду-

альные - HD 179218 

 

 

HD 179218 Ae/Be HERBİQ TİPLİ ULDUZUNUN SPEKTRİNİN Hα  

VƏ Hβ XƏTLƏRİNDƏ SPEKTRAL DƏYİŞMƏLƏR 

 

H.N. Adıgözəlzadə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

 

İşdə Ae/Be herbiq tipli HD 179218 ulduzunun spektral müşahidələrinin nəticələri verilmişdir. 

Hα şüalanma xəttinin parametrlərinin iki dövrdə ~40 günlük xarakterik vaxtla dalğavari şəkildə 

dəyşməsi aşkar edilmişdir. Birinci dalğavari dəyişmə daha dərindir, spektral parametrlərin azalma 

və artma qanadları daha aydın nəzərə çarpır. Eyni zamanda birinci minimumda Hα şüalanma xətti-

nin profilində həm bövşəyi, həm də qırmızı qanadlarda əlavə şüalanma komponentlərin yaranması 

və yox olması müşahidə olunmuşdur. Alınan nəticələrin sistemin qoşalığı ilə əlaqədar olması fərziy-

yəsini irəli sürməyə əsas verir. 

Açar sözlər: Ae/Be tipli ulduzlar, ulduzətrafı mühit, emissiya xətləri, dəyişkənlik-HD179218 
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QAMMA KVANTLARLA ŞÜALANMIŞ VƏ TERMİK DƏMLƏNMIŞ GaS VƏ GaS:Yb 

LAYLI MONOKRISTALLARININ SƏTHİNİN FURYE-İQ SPEKTROSKOPİYA 

METODU İLƏ TƏDQİQİ 

 

F.Q. Əsədov 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

farqanasadov@mail.ru 

 

Qamma şüalarla şüalanmış və termiki dəmlənmiş GaS və GaS:Yb laylı kristalların səthyanı 

halları İQ spektroskopiya metodu ılə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qamma şüalanmanın 

Dγ=30 ÷ 200 krad udulma dozası oblastında GaS və GaS:Yb laylı  kristalların eninə və uzununa op-

tik fononların İQ-udulma zolaqlarının yarımeni udulma dozasının artması ilə~ 2,5 dəfə artır. Muşa-

hidə olunan effekt səthi qeyri-nizamsızlığın artması və səthyanı defektlərlə radiasiya defektləri  ara-

sında qarşılıqlı təsir mexanizminin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Göstərilmişdir ki, termiki dəmləmə 

(T=100-2500C) səthyanı halların nizamlılığını qismən bərpa edir. 

 

Giriş  

Qallium kükürd (GaS) əsaslı çoxsaylı laylı monokristallar fotoelektrik detektorların yaradıl-

masında geniş istifadə edilir. Bu kristallar  müxtəlif şüalanma detektorları, eləcə də, fotoqalvanik 

qurğular üçün də perspektivli materiallar hesab olunur. Onların əsas, maraqlı və vacib tətbiq sahələ-

rindən biri də GaS əsasında işləyən rentgen, γ-şüalanma qurğularının olmasıdır. Bu nöqteyi-nəzər-

dən,son zamanlar onlardan geniş diapozonda yüksək radiasiyaya davamlı və yüksək radiasiya  şə-

raitində işləyə bilən detektorların yaradılması istiqamətində geniş tədqiqat ışlərinin aparılması xüsu-

si maraq kəsb edir. 

Məqalədə γ-şüalanmanın və termik işləmənin (dəmləmənin) təsiri nəticəsində GaS və GaS:Yb 

laylı kristallarının səthində baş verən dəyışıklıklər və struktur modifikasiyaları spektroskopik me-

todların vasitəsilə  öyrənilmişdir           

 

Təcrübi hissə 

İlkin ,γ–şüalanmış və termiki dəmlənmiş GaS və GaS<Yb> nümunələrinin rəqsi spektrləri İQ 

spektroskopiya metodu ilə tədqiq edilmişdir. Nümunələrin Furye-İQ-spektrləri otaq temperaturunda 

=4000–100 sm-1 tezlik oblastında Varian 640 və Varian1000 FTİR spektrometrlərində qeydə alın-

mışdır. Udulma zolaqlarının optik sıxlıqlarının nisbəti (D/D0) təyin edilmişdir, burada D0 – ilkin, 

D–şüalanmış və termiki dəmlənmiş v nümunələrin optik sıxlıqlarıdır. 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 
Kristallarda udulma spektrlərinin  öyrənilməsi struktur (quruluş) problemlərinin və kristal qə-

fəsin dinamik nəzəriyyəsinin problemlərinin həllinə yönəlir. Hər iki tədqiqatın birinci pilləsi İQ 

spektrlərindən istifadə edilməklə kristal qəfəsin rəqslərinin dalğa vektoru k=0 olduqda rəqsi spektr 

haqqında tam məlumatların alınmasıdır. Bu məlumatlar əldə edildikdə, qüvvə sahəsinin təyininin 

məsələsini qoymaq olar ki, onun həlli kondensə olunmuş fazada kimyəvi rabitələrin təbiəti haqqın-

da bizim biliklərimizi genişləndirir. Əgər rəqsi dispersiya əyriləri məlumdursa, onda rəqsi halların 

sıxlığının qiymətlərinin alınmasına bircə  addım qalır ki, onlardan  kristalın termodinamik funksiya-

larının tam dəstini almaq olur. Kristallarda rəqslərin anharmonizminin tədqiqi əvvəlcə istilikkeçir-

mə və termik genişlənmə kimi problemlərlə əlaqələndirilirdi. 

İlkin GaS laylı monokistalının Furye-İQ udulma spektri  şəkil 1-də verilmişdir. Laylı GaS 

monokristalının otaq temperaturunda fonon oblastında Furye-İQ udulma spektrinin   analizi  göstə-

rir ki, spektrdə maksimumları 297 və 357 sm-1 olan udulma zolaqları muşahidə edilir və ədəbiyyat 

mailto:farqanasadov@mail.ru
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qiymətləri ilə  uzlaşır [1-10]. Bu udulma zolaqları  uygun olaraq eninə (TO) və uzununa (LO)  optik 

fononlara aiddir. Qamma kvantlarla şüalanmış və termik dəmlənmiş  GaS monokristalının spektrləri 

alınmış və onların ilkin spektrlə müqayisəsi aparılmışdır. Bu məqsədlə optik fonon oblastında TO 

və LO fononların udulma zolaqlarının transformasiyası  və onların spektral xüsusiyyətlərinin dəyiş-

məsi izlənilmışdir (Şəkil 2). 

  

 
Şəkil 1. İlkin GaS laylı monokristalının Furye İQ-buraxma spektri 

 

Müəyyən edilmişdir ki, udulma dozasının dəyişməsindən və termik dəmləmədən  asılı olaraq 

optik fononların zolaqlarının maksimumları və intensivlikləri dəyişmir, lakin zolaqların yarımenlə-

rinin (ν1⁄2) qiymətləri fərqlənir. Belə ki, udulma dozasının qiymətinin 2 dəfə artması (100 krad-dan 

200 krad-dək) (ν1⁄2)-n qiymətinin bir neçə dəfə (~2,5 dəfə) artmasına səbəb olur. Analojı  dəyişiklik-

lər  itterbium atomu ilə aşqarlanmış qallium kükürd (GaS:Yb) üçün də alinmişdir (şəkil 4.3). Şəkil 

4.3-dən göründüyü kimi,  hər iki laylı monokristal üçün  dozadan asılı olaraq yarımenin dəyişməsi 

xətti xarakter daşıyır, lakin GaS üçün bu asılılıq ~2,5 dəfə sürətlidir. 

 

 
 

Şəkil 2. Şüalanmamış (1) və şüalanmış laylı GaS kristalının eninə (TO) və uzununa (LO) optik fononlarının 

udulma zolaqlarının  Furye –İQ-spektrləri:  1 - 0; 2-100 krad və 3-200 krad 
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Cədvəl 

 

№ Nümunə 1/2(TO) sm-1 

1 GaS - 

2 GaS      T=100S 52 

3 GaS      T=150S 50 

4 GaS      T=200S 53,5 

5 GaS      T=250S 50 

6 GaS:Yb 64,5 

7 GaS:Yb      T=100S 62 

8 GaS:Yb      T=150S 53 

9 GaS:Yb      T=200S 58 

1

0 
GaS:Yb      T=250S 56 

 

Cədvəldə dəmləmə temperaturundan asılı olaraq  fiksə olunmuş Dγ =200 krad dozada şüalan-

mış nümunələrin  spektral parametrlərinin dəyişməsi göstərilmişdir. Dəmləmə temperaturları olaraq  

100, 150, 200 və 2500S seçilmişdir. Cədvəlin müqayisəli analizi onu söyləməyə  əsas verir ki, veril-

miş dozada 150-2000C temperaturu ən effektlidir. Bu temperatur oblastında bircinslilik  bərpa olu-

nur ki, bu da  yarımenin qiymətinin (ν1⁄2)-n 50-55sm-1  tərtibində dəyişməsi ilə şərtlənir. Beləliklə, 

ilkin, γ-şüalanmış və dəmlənmiş GaS və GaS:Yb  monokristallarının Furye-İQ spektroskopik tədqi-

qatları göstərir ki, qamma şüalanma və temperaturun təsiri altında  nümunələrin səth  nizamlılıgının 

dərəcəsinin  dəyişməsi  və səthyanı hallarının modifikasiyası baş verir.Qeyd etmək lazımdır ki, laylı 

kristallarda böyük miqdarda defektlərin çoxlugu, eləcə də laylarda radiasiyanın  təsiri ilə  mürəkkəb 

radiasiya defektlərinin yaranması laylararası və  laydaxili oblastlarla qarşılıqlı təsirin pozulmasına 

gətirib çıxarır [11,15,19].  

Bu da kristalların yetişdirilməsi zamanı daxil edilmiş aşqar atomlarının bir hissəsinin, eləcə də 

şüalanma zamanı yaranmış nöqtəvi defektlərin laylararası fəzada yerləşməsi ilə bağlıdır. Dəmləmə 

zamanı  şüalanmış nümunələrdə udulma zolaqlarının yarımeninin azalması baş verir ki, bu da radia-

siya defektlərinin qismən dəmlənməsi və aşqar atomların laylararası oblastdan laya qismən keçidi 

ilə əlaqədardır. 

 

 
 

Şəkil 3. GaS (1) , GaS:Yb (2) şüalanmadan sonra kristalın TO və LO optik fononların  

udulma zolaqlarının yarımeninin (ν1/2) doza asılılıqları 
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Ədəbiyyatda lazer şüalanmasının təsirinə məruz qalmış müxtəlif modifkasiyalı laylı GaSe 

kristallarının kristallik strukturunun xüsusiyyətləri analiz edilmişdir. Digər politip tərkibli və lazer 

şüalanmadan sonra qalıq gərginlikli oblastların yaranması müşahidə edilmişdir [ 20]. Müəyyən edil-

mişdir ki, A3B6 tipli birləşmənin rəqsi spektrinin yenidən qurulması xarakterinin öyrənilməsi struk-

tur faza keçidləri haqqında lazımlı informasiya almaq imkanı verir. Bundan başqa, aşqar atomları 

binar yarımkeçiricinin tərkibinə daxil olan bütün elementlərlə rabitə yarada bilir. Beləliklə, bu da 

kristalın strukturunun modifikasiyasına gətirib çıxarır. Layların daxilində rabitə  əlaqələrinin dəyiş-

məsi hesabına laylı kristallarda defektlərin yaranması zamanı kristalın fonon, eləcə də elektron alt-

sistemlərində yenidən qurulma baş verdiyi faktını nəzərə alaraq radiasiya defektlərinin identifkasi-

yası üçün İQ–udulma spektroskopiyasından istifadə etmək məqsədə uyğundur. Yarımkeçiricinin 

xassələri və atomlararası kimyəvi rabitənin xarakteri arasında korrelyasiya olduğunu nəzərə alsaq, 

laylı yarımkeçiricilərdə, xüsusən GaS-də radiasiya effektlərinin tədqiqi praktiki nöqteyi nəzərdən 

ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri zamanı materialların davamlılığının proqnozlaşdırılması üçün pers-

pektivlidir.  
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FOURIER-IR SPECTROSCOPIC STUDY GAMMA-IRRADIATION AND THERMAL 

TREATED OF LAYED CRYSTALS OF GAS AND GAS: YB 

 

F.G. Asadov 

 

By of the IR-spectroscopy method surface states of termal-treated and gamma-irradiated lay-

ered crystals GaS and GaS:Yb are investigated. It is establed that at the radiation doses D =30÷200 

кrad with increase of radiation dose halfwidth of bands of longtidual and transvers optical phonons 

by ~2,5 times are increased. Observable effect is connected with increase of surface heterogeneity 

and change of the mechanism of interaction between surface and radiation defects. It is shown that 

thermal treated (T=100-2500C) partially recovered uniformity of surface states. 
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ФУРЬЕ-ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ 

И ТЕРМИЧЕСКИ ОТОЖЖЕННЫХ СЛОИСТЫХ  

КРИСТАЛЛОВ GAS И GAS:YB 

 

Ф.Г. Асадов 

Методом ИК-спектроскопии исследованы приповерхностные состояния термообрабо-

танных и подвергнутых гамма излучению слоистых кристаллов GaS и GaS:Yb. Установлено, 

что при дозах облучения Dγ=30 ÷ 200 крад  с увеличением дозы облучения полуширина по-

лос продольных и поперечных оптических фононов увеличивается ~2,5 раза. Наблюдаемый 

эффект связан с увеличением поверхностной неоднородности и изменением механизма вза-

имодействия между прповерхностными и радиационными дефектами. Показано, что терми-

ческий отжиг (T=100-2500C) частично востановливает однородность приповерхностных со-

стояний. 
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PACS:07.77-n; 07.77.-Ka; 29.40Wk; 85.30De; 85.60Dw 
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Təqdim edilən işdə mikro pikselli selvari fotodiod və ssintilyator əsaslı ionlaşdırıcı radiasiya 

detektorun qeydetmə performansı göstərilmişdir. İstifadə edilmiş MSFD fotodiodu MAPD əməkdaş-

lığı çərçivəsində Zekotek firmasının dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Hazırlanmış detektor modulu 

26,3keV-1332keV enerji intervalında öz xəttiliyini saxlamış və 662keV enerjili qamma şüası üçün 

enerji ayırdetməsi 10,8 % alınmışdır. Minimum qeyd edilən enerji 26,3keV olmuşdur.  

Açar sözlər: Mikropikselli Selvari Fotodiod, MAPD, qamma,ssintilyator, matris 

 

Giriş 

Son 10 ildə mikro pikselli selvari fotodiodlar (MSFD) sahəsində əldə edilmiş uğurlar bu tip 

qeydedicilərin müxətəlif elmi təcrübələrdə geniş tətbiqinə imkan vermişdir [1-4]. MSFD fotodiodlar 

əsasında hazırlanmış qeydedicilər yüksək enerjilər fizikasında, kosmik fəza tədqiqatlarında, Çeren-

kov teleskoplarında, hərbi sənayedə ( lazer izləmə qurğularında), avtomabil sənayesində (məsafənin 

təyin edilməsində) və təhlükəsizlik sahəsində (spektroskopya və dozimetriya) geniş tətbiq oluna bi-

lər. Xüsusi ilədə MSFD fotodiodlar əsasında yeni kompakt və həssas detektor modullarınınn hazır-

lanması böyük maraq kəsb edir. Yeni detektor modulları bir sıra şərtləri ödəməlidir: geniş enerji in-

tervalında xəttiliyə malik olması, kiçik enerji ayırdetməsinə malik olması, aşağı gərginlikdə işləmə-

si və radiasiyaya davamlı olması [3,5,6]. 

Hazırda MSFD fotodiodların iki növü pikselləri səthdə və dərinlikdə yerləşən nümunələri  

müxtəlif firmalar tərəfindən istehsal edilir. MSFD fotodiodlardan xüsusi diqqət cəlb edəni Zekotek 

firmasının istehsalı olan pikselləri dərinlikdə yerləşən MSFD fotodiodlardır. Məhz bu fotodiodlar 

yüksək piksel sıxlığı, foton qeydetmə effektivliyi və radiasiya davamlığına malikdir. Hazırda Ha-

mamatsu, SensL, FKB və  Ketek tərəfindən istehsal edilən səthi pikselli fotodiodlar  yuxarıda sada-

lanan şərtləri ödəmirlər [7-10]. 

Səthi pikselli fotodiodların bir parametrini yaxşılaşdırdıqda digər parametri kəskin pisləşir. 

Misal üçün piksel sıxlığını 2000piksel/mm2 qədər azaltdıqda foton qeydetmə effektivliyi (FQE) 

kəskin pisləşir və bu isə detektorun enerji ayırd etməsinə bir-başa təsir edir [1, 7-10].  

Artıq bir çox tədqiqatçılar Hamamatsu, KETEK və SensL firmasının müxtəlif MSFD fotodi-

odlarından və ssintilyatorlardan istifadə edərək ionlaşdırıcı radiasiya detektorlarının yaradılması im-

kanlarını  tədqiq edibdir [11-15]. Buna misal olaraq SensL firmasının MSFD 3×3 mm2 ölçülü foto-

diodlarından və Ce:GAGG ssintilyatorundan istifadə edərək qamma şüaları qeydetmə həssaslığını 

tədqiq edilməsini göstərmək olar [16]. İstifadə edilən MSFD fotodiodunun pikselinin sahəsi 35 

mkm×35 mkm, toplam piksel sayı 4774 və FQE-si 31 % olmuşdur. Aparılan təcrübə zamanı müəllif 

göstərmişdir ki, ifrat gərginlik 4–5 V olduqda detektor artıq 500 keV enerji intervalında xəttilikdən 

kənara çıxır. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün ifrat gərginliyin aşağı salınması təklif edilmişdir. 

Lakin bu yaxınlaşmada bu tip MSFD fotodiodların 1 MeV enerji intervalında xətti işləməsinə im-

kan vermir. 

Başqa bir işdə SensL firmasının istehsalı olan MSFD qəbuledicilərinin FC30035 modulundan 

istifadə edərək qamma şüaları qeydetmə performansı tədqiq edilmişdir [11]. Bu tip qəbuledicilərin 

sahəsi 3×3 mm2 toplam piksel sıxlığı 4774 olmuşdur. Ssintilyator olaraq  diametri 5 mm, uzunluğu 
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10 mm olan və  təqribən  380 nm dalğa uzunluğu foton şualandıra bilən LaBr3(Ce) ssintilyatorların-

dan istifadə edilmişdir. Bu zaman MSFD FC30035 tipli fotodiodun FQE-si 25 % olmuşdur. 

LaBr3(Ce) ssintilyatorunun işıq çıxışının yüksək olması bu tip detektorların enerji ayırdetməsini 

yaxşılaşdırmışdır. 241Am izotopunun buraxdığı 59,6 keV enerjili qamma şüası üçün enerji ayırdet-

məsi 16,7 % alınmışdır. 137 Cs izotopunun buraxdığı 662 keV enerjili qamma şüası üçün enerji ayır-

detməsi 4,9 % alınmışdır. Təqdim edilən işdə detektor modulunun xəttiliyi haqqında məlumat veril-

məmişdir. 

Xəttilik oblastını artırmaq üçün digər elmi işdə [8,10] SensL və Hamamtsu firmasının iki 16 

elementli matrislərindən istifadə edilməsi təklif edilmişdir. Bunun üçün ssintilyator olaraq  CsI 

(13×13×13 mm3) və LaBr3 (6×6 mm2) ssintilyatorlarından istifadə edilmişdir [8,10]. SensL firması-

nın matrislərində piksellərin yekun sayı 58700, və hər pikselin sahəsi isə 35×35 mkm2 olmuşdur. 

Bu matrislərin 470-500 nm dalğa uzunluğunda FQE-si 8 % olmuşdur. Hamamtsu firmasının matri-

sində toplam piksellərin sayı 57600, və piksellərin ölçüləri isə 25×25 mkm2 olmuşdur. Hamamatsu 

firmasının fotodiodunun 420 nm dalğa uzunluğunda FQE-si 23 % olmuşdur. Hazırlanmış bu detek-

tor matrisləri CsI və LaBr3 ssintilyatorları ilə 0,511 MeV–1,33 MeV enerji intervalında öz xəttiliyi-

ni tam saxlamışdır. 137Cs mənbəsinin buraxdığı qamma şüası üçün enerji ayırdetməsi ən yaxşı halda 

~ 8 % ətrafında alınmışdır. Lakin bu yaxınlaşma detektor modulunun qiymətinin dəfələrlə artması-

na səbəb olmuşdur. 

Səthi pikseli MSFD fotodiodlar əsasında hazırlanan detektor modullarında sadalanan bu çətin-

liklərin aradan qaldırılması üçün səthi pikselli fotodiodları dərin pikselli MSFD fotodiodlarla əvəz 

edilməsi daha məqsədə uyğun  hesab edilir. 

Bu məqsədlə MAPD əməkdaşlıq çərçivəsində bizim tərəfimizdən yeni MSFD-3NK fotodiod-

ları hazırlanmış və uğurla sınaqdan keçirilmişdir. MSFD-3NK fotodiodunun piksel sıxlığı-

10000piks/mm2, FQE-≈40% və sahəsi 3.7mm*3.7mm olmuşdur. Məhz bu parametrlər radiasiya de-

tektorlarının dərin pikselli MSFD-3NK fotodiodları əsasında hazırlanmasının mümkün olduğunu 

göstərir. Bu işdə dərin pikselli MSFD fotodiodlar və NaI, LFS ssintilyatorları əsasında hazırlanmış 

detektorların ionlaşdırıcı şüaları qeydetmə həssaslığı öyrənilmişdir.  

 

Təcrübə və nəticələrin müzakirəsi. 

MSFD fotodiod və ssintilyator əsaslı detektordan alınan siqnalın qeyd edilməsi üçün şəkil.1-

də verilən təcrübi dövrədən istifadə edilmişdir. Ölçmələr zamanı istifadə edilən siqnal gücləndirici 

(G) və gərginlik çevrici (GÇ) bizim tərəfimizdən təkmilləşdirilmişdir.   

 

 

 
 

Şəkil.1 Təcrübi dövrə 
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Təcrübələrdə istifadə edilən LMH-6657 operativ əməliyyat gücləndiricisinin işləmə gərginliyi 

±3 V və qalxma sürəti 700 V/mksan seçilmişdir. LMH-6657 operativ əməliyyat gücləndiricisi əsa-

sında yığılmış gücləndiricinin elektrik dövrəsi şəkil 2.-də verilmişdir. Əməliyyat gücləndiricilərinin 

gücləndirmə əmsalını tapmaq üçün aşağıdakı ifadədən istifadə edilmişdir:  

 

                                                G=1+Rfe/R1                                                                                               (1) 

 

burada, Rfe - giriş ilə çıxışı birləşdirən əks əlaqə müqavimətidir, R1 isə əməliyyat gücləndirici-

sinin girişə birləşdirilən müqavimətdir. Əməliyyat gücləndiricilərinin hazırlanmasında istifadə edi-

lən müqavimətlər gücləndiricinin məlumat bazasında verilmiş qiymətlərə uyğun seçilir.  

Əməliyyat gücləndiricilərinin buraxma zolağının enini müəyyən etmək üçün aşağıdakı ifadə-

dən istifadə edilmişdir:  

 

                                GBW=BW/G                                                                   (2) 

 

Burada, GBW – operativ əməliyyat gücləndiricisinin buraxma zolağının eni, BW- gücləndir-

mə əmsalı vahid olduqda operativ əməliyyat gücləndiricisinin buraxma zolağının eni (bu qiymət 

operativ əməliyyat gücləndiricilərinin pasportundan götürülür) və G- seçilmiş gücləndirmə əmsalı-

dır. LMH-6657 operativ əməliyyat gücləndiricisi əsasında yığılmış iki kaskadlı gücləndiricinin hər 

kaskadının buraxma zolağının eni GBW=270/6=45 MHz  və yekun gücləndirmə əmsalı 36  olmuş-

dur [5]. LMH-6657 operativ əməliyyat gücləndiricisi əsasında yığılmış gücləndiricini mənfi qütbülü 

gərginliklə qidalandırmaq üçün dövrədə əlavə gərginlik invertoru yığılmışdır (şəkil.2). Gərginlik in-

vertorunun hazırlanması zamanı MAX 1044 tutum qoşulmuş gərginlik çeviricisindən istifadə edil-

mişdir. MAX 1044 gərginlik çeviricisi keramik korpuslu 8 çıxışa malikdir. MAX 1044 gərginlik çe-

viricisinin 2-ci və 4-cü çıxışlarına tantal kondensator birləşdirilmişdir. Girişinə (8-ci kanal) verilən 

gərginlik LC filtirlər vasitəsi ilə verilmişdir. MAX 1044 gərginlik çeviricisinin 8-ci çıxış kanalında 

isə invert olunmuş gərginlik alınmışdır. Fluktasiyaları azaltmaq üçün bu çıxışda da LC filtirlər isti-

fadə edilmişdir. Xarici gərginlik qidalandırıcıdan verilən gərginliklər  100 mkF və 1 mkF tutumlu 

kondensatorla yerə birləşdirilmiş və nəticədə, gərginlik mənbəsindən gələn küylər kəskin azaldıl-

mışdır. MSFD fotodiodlardan siqnalın götürülməsi üçün müqaviməti 1 kOm yükləmə rezistoru isti-

fadə edilmiş və götürülən siqnal tutumu 100 nF olan tutum vasitəsi ilə siqnal gücləndiricinin girişi-

nə verilmişdir. LH6657 əsasında hazırlanmış iki kaskadlı gücləndiricinin cərəyan sərfiyyatı 5 mA 

az olmuşdur.  

 

 
 

Şəkil. 2. MSFD fotodiodlardan alınan siqnalları gücləndirmək üçün istifadə  

edilən gücləndirici dövrəsi 
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İşdə istifadə edilən MSFD fotodiodları gərginliklə qidalandırmağa imkan verən yeni DC-DC 

gərginlik çeviriciləri yığılmışdır (şəkil. 3). Hazırda istifadə olunan fotodiodların işləmə gərginliyi 

65–127 V gərginlik intervalını əhatə etdiyindən, hazırlanacaq DC-DC gərginlik çeviriciləri bu gər-

ginlik intervalını tam əhatə etməlidir. DC-DC gərginlik çeviricilərinin yığılmasında MC34063A 

monolit idarəedici dövrədən istifadə edilmişdir.  

MC34063A monolit idarəediciləri standart USB girişlə və batareya ilə verilən +3 V– +6 V 

gərginliklə qidalandırılmışdır. MC34063A monolit idarəedici dövrənin mövcud olan 8 kanalından 

biri impuls mənbəyi olaraq istifadə edilmiş və bu impulsun tezliyinin 10,5 MHz olması üçün 30 pF 

tutumdan istifadə edilmişdir. MC34063A monolit idarəedicinin çıxışında alınan impulsun tezliyinin 

10,5 MHz  seçilməsi zamanı dövrənin cərəyan təlabatının minimum olması nəzərə alınmışdır. Tezli-

yi 10,5 MHz olan düzbucaqlı impulslar induktivliyi 4700 mkH olan sarğıya verilir və induktivliyə 

enerji toplanır. Toplanmış bu enerji yüksək gərginlikdə işləyən BAV.102 diodu vasitəsilə tutumları 

10 nF seçilmiş yüksək gərginlikdə işləyən kondensatora boşalır. Dövrədə istifadə edilən BAV.102 

diodu kondensatorlara yüklənmiş cərəyanın əks istiqamətdə induktivliyə doğru axmasının qarşısını 

almaq üçün istifadə edilir. İstifadə edilən bu yaxınlaşma ilə uyğun tezlikdə kondensatorlar-diod kas-

kadlarının sayını artırmaqla çıxış gərginliyini artırmaq mümkün olur və belə hal müəyyən həddə qə-

dər mümkündür. Belə dövrələrin faydalı iş əmsalının yüksək olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Əgər giriş mənbəsindən verilən gərginlik 5 V və cərəyanı 1 A olmuşdursa, çıxışda alınan gərginli-

yin 127 V olmağını istəyiriksə, bu zaman 100 % FİƏ (İg×Ug= İç×Uç) olduqda, çıxışda alınan cərə-

yan 39 mA olmalıdır. Lakin, reallıqda FİƏ həmişə 100 %-dan aşağı olduğundan  cərəyan 39 mA az 

alınır. Təcrübələrdə istifadə edilən dərin pikselli MSFD fotodiodlar 85–95 V gərginlik intervalında 

işlədiyindən tətbiq edilən gərginliyi istifadə edilən MSFD fotodiodlara uyğun nizamlamaq üçün ad-

dımı 0,05 V olan maksimum 10 V gərginliyə qədər dəyişməyə imkan verən gərginlik bölücüsü yı-

ğılmışdır. Yeni hazırlanmış bu tip DC-DC gərginlik çeviricilərin giriş gərginliyi +3 V– +6 V arasın-

da dəyişdikdə çıxışda alınan gərginliyinin fluktasiyası  ± 0,009 V  olmuşdur.  
  

 
 

Şəkil.3. Gərginlik çeviricilərinin elektrik dövrəsi 
 

Təcrübədə istifadə edilən fotodiodun parametrləri cədvəl.1 –də verilmişdir. İstifadə edilən 

fotodiodlardan MSFD-3N1P fotodiodunun istehsalı 2008-ci ildə və MSFD-3NK fotodiodunun 

istehsalı isə 2014 ildə olmuşdur [4, 14].  

Cədvəl 1 

MSFD fotodiodların parametrləri 
 

Adı MAPD-3N1P MAPD-3NK 

Sahəsi(mm*mm) 3*3 3,7*3,7 

İşləmə gərginliyi (V) 94.5 91.3V 

Gücləndirmə əmsalı 5*104 1*105 

Tutumu (pF) 120  160 

FQE (450-550nm) (%) 25-30 35-40%. 

Toplam piksel sayı 1,35*105 1,37*105 
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İonlaşdırcı şüalanmanı qeydetmək üçün istifadə edilən NaI və LFS ssintilyatorların para-

metrləri cədvəl.2-də verilmişdir.  

 

Cədvəl 2 

P-terfenil ssintilyatorunun parametrləri. 

 

Adı LFS-3 NaI 

Ölçüsü(mm*mm*mm) 3*3*10 16*16*30 

Maksimal şüalanma (nm) 422 415 

İşıq çıxışı(foton/MeV) 30000 40000 

Parçalanma müddəti (nsan) 35 350 

 

 

MSFD fotodiodlardan alınan siqnalların işlənməsi üçün CAEN -5720 analoq rəqəm çevricisi 

istifadə edilmişdir.  

İonlaşdırıcı mənbə olaraq: qamma şüalar üçün -241Am, 133Ba, 22Na, 137Cs və 60Co, mənbsindən 

istifadə edilmişdir. 

Şəkil 4.-də MSFD-3N1P və LFS-3 ssintilyatoru əsasında hazırlanmış detektorun  59,6 keV 

enerjili qamma şüaların qeyd edilən spektri verilmişdir. Ssintilyatorun səthi çox saylı nazik təbəqə-

lərlə örtüldüyündən alfa tipli yüklü zərrəciklərin ssintilyatora daxil olma ehtimalı kəskin azaldılmış-

dır. Amplitud paylanmasından göründüyü kimi maksimumları 740-cı və 2012-ci kanalda müşahidə 

edilən iki fotopik müşahidə edilir. Aşağı enerji oblastına düşən (740-cı kanal) fotopikin 26,3 keV 

enerjili qamma şüası olmasını yoxlamaq üçün simulyasiya proqramından istifadə edərək 26,3 keV 

enerjili qamma şüasının tam udulması üçün lazım olan mis təbəqənin qalınlığının 1 mm  olması mü-

əyyən edilmişdir. 241Am radioizotopu ilə detektor arasına 1 mm qalınlıqlı mis təbəqə yerləşdirdikdə 

amplitud paylanma spektrində maksimumu 740 –cı kanal düşən fotopikin tam udulduğu müəyyən 

edilmişdir. Maksimumu 2012-ci kanalda müşahidə edilən fotopik isə bir başa olaraq  59,6 keV ener-

jili qamma şüasına məxsus olmuş və enerji ayırdetməsi ~35 % alınmışdır [17]. Daha sonra LFS və 

MSFD-3N1P fotodiodu əsasında hazırlanmış detektorun 133 Ba (şəkil. 5 (a)) radioizotopunun qam-

ma şüaları hesabına yaranan siqnalın amplituda görə paylanma spektri qurulmuşdur. Amplitud pay-

lanma spektrində 5 fotopikə uyğun gələn maksimumlar müşahidə etmək mümkündür: 921-ci kanal, 

2644-cü, 5692-ci, 10552-ci, 12557-ci kanallarda müşahidə edilir. Spektrdə müşahidə edilən piklər-

dən birinci 921-ci kanala düşən fotopik 31 keV enerjili xarakteristik x-ray şüalanmasına, 2644-cü 

kanaldakı hadisə 81 keV enerjili qamma şüasının fotopikinə, 5692-ci kanaldakı hadisə isə çox saylı 

səpilmə hesabına yaranan pikə, 10552-ci kanaldakı hadisə 303 keV enerjili qamma şüasının fotopi-

kinə və 12557-ci kanaldakı hadisə 356 keV enerjili qamma şüasının fotopikinə uyğun gəlmişdir. 133 

Ba radioizotopu üçün alınmış bu qiymətlər ədəbiyyatdakı qiymətlərlə tam üst-üstə düşmüşdür. Daha 

sonra yuxarı enerjili qamma şüaların qeyd edilmə həssaslığı yoxlanılmışdır. Şəkil.5 (b)- də 22Na 

izotopunun buraxdığı şüalanma iki halda qeyd edilmişdir: birbaşa və mis təbəqə ilə. Birbaşa qeyd 

zamanı 511 keV və 1,27 MeV enerjili qamma şüaların amplitud paylanma spektri göstərilmişdir. 

ARÇ-nin xətti rejimdə işləməsini təmin etmək üçün siqnalların qeyd edilməsi zamanı zəiflətməsi 

1,8 olan zəifləndirici istifadə edilmişdir. Piklərdən biri 10211-ci kanalda hansı ki 511 keV enerjili 

qamma şüasının fotopikinə uyğundur və digəri isə 25685-ci kanalda hansı ki elektron pozitron an-

hilyasiyası zamanı yaranan enerjisi 1,27 MeV olan qamma şüasının fotopikinə uyğun olmuşdur. 

Maksimumların paylanmasından görmək olar ki, amplitudla enerji arasındakı xəttilik tam olaraq 

saxlanılmışdır. Ikinci halda isə spektr mis təbəqə ilə çəkilmişdir. Spektrdən göründüyü kimi ARÇ-

nin 0–8000 kanal  intervalına düşən hadisələrin sayında kəskin azalma müşahidə edilmişdir. Bu 

azalma isə birbaşa olaraq orta enerjisi 215 keV olan və maksimum enerjisi 546 keV olan beta zərrə-

ciklər hesabına formalaşmışdır. 
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Şəkil. 4.  LFS-3  ssintilyator + MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış detektorun 241Am  radioizotopundan 

qeyd etdiyi siqnalların amplitud paylanması 

 

 
 

Şəkil. 5.  LFS-3 ssintilyator + MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış detektorun 133Ba,241Am  və 22Na 

radioizotopundan qeyd etdiyi siqnalların amplitud paylanması 

 

Bu halda yalnız qamma şüalarının yaratdığı effektlər qeyd edilmiş və fotopikin enerji ayırdetməsi 

yaxşılaşmışdır. LFS-3 və MSFD-3N1P fotodiodu əsasında hazırlanmış detektorun 511 keV enerjili 

qamma şüası üçün enerji ayırdetməsi 12 % olmuşdur. İstifadə edilən LFS ssintilayatorunun ölçüsü-

nün kiçik olması yuxarı enerjili qamma şüaların qeydetmə müddətini kəskin artırmışdır. Təcrübələr-

də ən çox istifadə edilən 137Cs radioizotopunun 662 keV enerjili qamma şüasının spektri şəkil .6-də 

verilmişdir. Spektrdə 662 keV enerjili qamma şüasının fotopiki, Kompton kənarı, əks səpilməsi və 
133Ba izotopunun K-səviyyəsinə uyğun xarakteristik 32 keV enerjili x-ray şüaları müşahidə edilir. 

Spektrdən göründüyü kimi ARÇ-nin kanalının 17000-ci Kompton kənarına və 23265-cı kanalı isə 

662 keV enerjili fotopikə uyğun gəlir. Spektrdən alınan fotopikin parametrlərini tapmaq üçün Qauss 

paylanmasından istifadə edilmişdir. Fotopikin standart kənara çıxması σ ~1074,8 kanala uyğun gəl-

mişdir. Fotopikə uyğun gələn enerji ayırdetməsi isə R=2,35×σ/Xc forması ilə hesablanmışdır. Bura-

da σ –fotopikin standart kənara çıxması və Xc-fotopikin maksimumudur. LFS-3 və MSFD-3N1P fo-

todiodu əsasında hazırlanmış detektorun 662 keV enerjili qamma şüasının fotopiki  üçün enerji ayır-

detməsi R~10,8 % alınmışdır. 

Şəkil 7-də daha yuxarı enerjili qamma şüalarının paylanma spektri verilmişdir. Spektrdən gö-

ründüyü kimi 1,17 MeV və 1,33 MeV enerjili qamma şüalara uyğun gələn fotopiklərin maksimum-
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larının yerlərini müşahidə etmək mümkündür və bu piklər spektrin 23181-ci -ci və 26710-cu kanal-

da müşahidə edilmişdir. Alınmış spektrdən fotopikin digər parametrlərini təyin etmək mümkün de-

yildir. Bu çatışmazlıq ssintilyatorun ölçüsünün kiçik olması ilə bağlı olmuşdur. 

 Beləliklə LFS və MSFD-3N1P fotodiodlarından ibarət ssintilyasiya detektoru ilə 26,3 keV-

1,33 MeV enerji intervalındakı qamma şüalara uyğun gələn fotopiklərin amplitudunun  enerjidən 

asılılıq əyrisi qurulmuşdur (şəkil.8).  

 

 

 
 

Şəkil. 6 LFS-3 ssintilyator + MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış detektorun 137Cs radioizotopundan  

qeyd etdiyi siqnalların amplitud paylanması  

 

 

 
 

Şəkil. 7  LFS-3 ssintilyator + MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış detektorun 60Co radioizotopundan  

qeyd etdiyi siqnalların amplitud paylanması (atunytor-1.8)  
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Şəkil. 8.  LFS-3 ssintilyator + MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış  detektorun 26,3 keV -1,33 MeV  

enerji intervalındakı xətti asılılığı 

 

Bu zaman yol verilən  xəta  5 %  olmuşdur. Asılılıqdan göründüyü kimi fotopikin amplitudu-

na uyğun gələn ARÇ-nin kanalı detektorun üzərinə düşən qamma şüasının enerjisi artdıqca xətti 

olaraq artır və bu xəttilik yuxarı  enerji oblastına qədər davam edir: 

 

                                 ADC(kanal)=-180+35,9×E(keV)                                                 (3) 

  

Kalibirlənmə əyrisi üçün alınmış bu ifadə tərəfimizdən müəyyən edilmiş ifadə ilə üst-üstə 

düşmüşdür. Məhz bu səbəbdəndə bu tip MSFD fotodiodları  yuxarı enerjili radiasiya şüalanma 

oblastında istifadə etmək üçün ən optimal qeydedici hesab edilir. MSFD fotodiodları üçün alınmış 

bu parametrlər bir daha göstərmişdir ki, belə qeydedicilər son dövrlərdə geniş istifadə edilən LaBr, 

CeBr, NaI, CsI  kimi ssintilyatorlar əsasında hazırlanan detektorlarda tətbiq oluna bilər. 

Daha sonra MSFD-3NK fotodiodu və NaI ssintilyatorundan hazırlanmış detektorun qamma 

şüalara həssaslığı tədqiq edilmişdir. NaI əsasında hazırlanmış detektorlar LFS ssintilyatorlardan 

fərqli olaraq daxili radiasiya fonuna malik deyil. LFS və MSFD-3N1P ssintilyator detektorundan 

fərqli olaraq NaI əsasında hazırlanmış detektorda əlavə olaraq işıq yönəldici istifadə edilmişdir 

(şəkil. 9). Hazırlanmış detektor modulunun qamma şüalara həssaslığı şəkil 10 (a)-da verilmişdir. 

Qamma mənbəsi olaraq 133Ba və 137Cs radioizotoplarından istifadə edilmişdir. Detektor modulunun 

enerji ayırdetməsinin pis olması və qamma şüalarının çox saylı səpilmədə (Kompton və digər) 

iştirak etməsi 133Ba mənbəsinin fotopiklərinin spektrdə müşahidə edilməsinə imkan vermir. Bundan 

fərqli olaraq 137Cs izotopu yalnız 662 keV enerjili qamma şüası şüalandırdığından spektrdə onun 

fotopiki tam şəkildə müşahidə edilmişdir. 

 

 
 

Şəkil.9.   MSFD fotodiod və NaI ssintilyator kombinasiyası.1-MSFDfotodiod, 2-MSFD fotodiod və Viniston 

konusu və 3-MSFD fotodiod+Viniston konusu və NaI ssintilyator 

 



FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ 

 

41 

 
 
Şəkil. 10. MSFD-3NK və NaI ssintilyatoru əsasında hazırlanmış detektorun 133Ba, 137Cs və 22Na 

radioizotopunun buraxdığı qamma şüaların amplituda görə paylanma spektri  

 

Spektrdən göründüyü kimi fotopik Kompton kənarından ayrılmışdır. Fotopikin standart kənara çıx-

masının böyük olması nəticəsində 662 keV enerji üçün MSFD və NaI əsasında hazırlanmış detek-

torda enerji ayırdetməsi təqribən 23 % alınmışdır. MSFD  və  NaI əsasında hazırlanmış detektorla 

tibdə geniş istifadə edilən 22Na radioizotopunun 511 keV və 1275 keV enerjili qamma şüalarının 

spektri şəkil 10 (b)-də verilmişdir. Amplitud paylanma spektrindən göründüyü kimi, hər iki qamma 

şüasına uyğun gələn fotopiklər spektrdə və onların Kompton kənarlarıda tam müşahidə edilmişdir. 

Spektrdə Kompton səpilməsi, fotopiklə yanaşı anhilyasiya pikləridə müşahidə edilmişdir. Qeyd edi-

lən qamma şüaların enerji intervalında Naİ və MSFD-3NK fotodiod əsasında hazırlanmış detektor 

öz xəttiliyini tam saxlamışdır. Naİ və MSFD fotodiod əsasında hazırlanmış detektorun əsas çatışma-

yan cəhəti aşağı enerjili qamma şüalarını qeyd edə bilməməsidir. Bunun əsas səbəbi isə NaI ssintil-

yatorunun ölçülərinin MSFD fotodiodun ölçülərindən dəfələrlə böyük olması və fotonların ssintil-

yator daxilində çox saylı səpilmədə iştirak etməsidir. Bu halda böyük bucaqlar altında düşən ssintil-

yasiya fotonlarının əksər hissəsi itir. Digər bir çatışmazlıq isə MSFD-3NK fotodiodlarının qaranlıq 

cərəyanının yüksək olması ilə bağlıdır. Məhz buna görədə bu detektor əsasında aşağı enerjili qam-

ma şüaları qeyd etmək mümkün olmamışdır. Bu çatışmazlığa baxmayaraq sənayedə və tibbin müx-

təlif sahələrində yuxarı enerjili qamma şüalarının qeyd edilməsi üçün böyük ölçülü NaI  və MSFD 

fotodiodlar əsasında hazırlanmış detektorlar daha effektiv istifadə oluna bilər.  

 

Nəticə 

LFS + MSFD-3N1P fotodiodu əsasında hazırlanmış detektor modulu geniş enerji (26,3kV-

1,332MeV) intervalında öz xəttiliyini saxlamışdır. Detektor modulunun 662keV enerjili qamma 

şüası üçün enerji ayırdetməsi 10,8% alınmışdır.  Minimum qeydedilə bilən qamma şüasının enerjisi 

26,3keV olmuşdur.  

Böyük ölçülü NaI (Tl) ssintilyatoru ilə MSFD-3NK fotodiodu əsasında hazırlanmış detektor 

modulu 1,27MeV enerji intervalında öz xəttiliyini saxlamış və minimum qeydedilən enerji 100 keV 

tərtibində olmuşdur. Bundan başqa  511keV enerjili qamma şüası üçün enerji ayırdetməsi ~ 23% 

alınmışdır. Bu tip detektorun parametrlərinin belə aşağı alınması MSFD-3NK fotodiodunun qaran-

lıq cərəyanın yüksək olması və ssintilyatorun ölçüsünün diodun ölçüsündən dəfələrlə böyük olması 

ilə bağlı olmuşdur. 

Alınan nəticələrdən məlum olmuşdur ki, MSFD fotodiodlar əsasında hazırlanmış radiasiya 

detektorları nüvə fizikasında, ictimai təhlükəsizlik, sənaye və kosmik fəza təcrübələrində uğurla  

tətbiq oluna bilər. 

Bu iş “SOCAR-ın “Elm Fondu”nun dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir.  
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PREPARATIONOF RADIATION DETECTOR BASEDON MICROPIXEL  

AVALANCHE PHOTODIODES 
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Istiglaliyyat, 30 
2Azerbaijan National Academy of Sciences - Institute of Radiation Problems, Baku: 1143, 

B.Vahabzade 9, 
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The article presents the results of the operation of an ionizing radiation detector based on a mi-

cropixel avalanche photodiode and a scintillator. The used photodiode was developed by Zeсotek in the 

framework of international cooperation “MAPD”. The prepared detector module retained its linearity in 

the range of 26,3 keV-1332 keV and an energy resolution of 10,8% was calculated for gamma radiation 

with energy of 662 keV. The minimum energy detected by the module was 26,3 keV. 

Keywords: Micro pixel avalanche photodiode, MAPD, gamma radiation, scintillator, matrix 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТЕКТОРА РАДИАЦИИ НА ОСНОВЕ  

МИКРОПИКСЕЛЬНЫХ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ 

 

Ф.И. Ахмедов 1,2,3 

1Национальная Академия Наук Азербайджана - Стратегический Центр Научных 
2Национальная Академия Наук Азербайджана - Институт Радиационных Проблем, 

3Национальный Центр Ядерных Исследований МСВТ 

 

В статье, представлены результаты работы детектора ионизирующего излучения на основе 

микропиксельного лавинного фотодиода и сцинтиллятора. Используемый МЛФД фотодиод был 

разработан фирмой Zeсotek в рамках международного сотрудничества «MAPD». Изготовленный 

детекторный модуль сохранял свою линейность в интервале 26,3кэВ-1332кэВ и подсчитано 

энергетическое разрешение 10,8% для гамма излучения энергией 662кэВ. Минимальная энергия, 

регистрируемая детектором, составляло 26,3 кэВ. 

Ключевые слова: Mикро пиксельного лавинного фотодиод, MAPD, гамма излучения, 

сцинтиллятор, матрица 
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GaAs  və GaAs<Te> DOLDURUCULU YÜKSƏKSIXLIQLI POLİETİLEN KOMPOZİT 

TƏBƏQƏLƏRININ  FURYE-İQ SPEKTRLƏRİ 

 

G.B. Əhmədova 

AMEA Fizika İnstitutu 

gunayehmedova12@gmail.com 

 

Furye-İQ-spektroskopiya metodu ilə otaq temperaturunda GaAs və GaAs<Te> yarımkeçirici 

dolduruculu YSPE kompozitlərinin strukturu öyrənilmişdir.Aşkar olunmuşdur ki, 2-3 kütlə% GaAs  

və 5-8 kütlə% GaAs<Te> tərkibli nümunələrdə PE-in kristallaşma dərəcəsi maksimum həddə ça-

tır.Göstərilmişdir ki, 50 mkm dispersliyə malik GaAs və GaAs<Te> doldurucuları YSPE kompozit-

lərdə üstmolekulyar strukturun dəyişməsində və kristallaşma dərəcəsinin artmasında struktur yara-

dan rolunu oynayır. 

Açar sözlər: Yüksək sıxlıqlı polietilen(YSPE), GaAs və GaAs<Te> yarımkeçirici doldurucula-

rı, polimer kompozitlər, kristallaşma dərəcəsi, Furye-infraqırmızı (İQ) spektroskopiya 

 

Giriş 

Maraqlı elektrofiziki, spektral–lüminessent, elektret və digər xassələrə malik yeni polimer 

kompozitlərin alınması müəyyən dərəcədə doldurucunun təbiətindən, formasından ,ölçüsündən, 

paylanma xarakterindən və zərrəciklərin bağlılıq tipindən , eləcə də , tərkib komponentləri arasında 

qarşılıqlı təsirin dərəcəsindən asılıdır[1-6]. Adətən yeni doldurucular kompozit materialların prakti-

ki tətbiqinin mümkünlüyünün genişləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bu nöqteyi –nəzərdən polimer-ya-

rımkeçirici doldurucu tip polimer kompozit materiallar böyük maraq kəsb edir. Polimer matrisaya 

yarımkeçirici doldurucunun daxil edilməsi onun strukturunda və xassələrində modifikasiyaya gəti-

rib çıxarır [1-2]. Bu aspektdə GaAs və GaAs<Te> yarımkeçirici birləşməli yüksəksıxlıqlı polietilen 

(YSPE) əsaslı kompozitlər böyük maraq kəsb edir. Bu onunla əlaqədardır ki, göstərilən yarımkeçiri-

cilər özünəməxsus kristallik və zona quruluşuna malikdirlər, mikro və optoelektronikada perspek-

tivli materiallardır [5-8]. Birləşdirici qismində YSPE (C2nH2n+2) seçilməsi bu materialın yaxşı öyrə-

nilməsi ilə əlaqədardır[9-10]. Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatda YSPE-GaAs və YSPE-Ga-

As<Te> kompozitlərinin optik və spektral xassələrinin öyrənilməsinə dair verilənlər faktiki olaraq 

yoxdur.  

Hazırki işdə otaq temperaturunda GaAs və GaAs<Te> dolduruculu YSPE kompozit təbəqələ-

rinin Furye-İQ-spektroskopik tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir. (miqdarı 1-10 küt.% təşkil 

edir). İQ-spektroskopiya polimer matrisanın tərkibinə mikrohissəciyin daxil edilməsi ilə şərtlənən 

struktur dəyişiklikləri izləməyə və bu dəyişikliklərlə bağlı qanunauyğunluqları aşkarlamağa imkan 

verir.  

 

Nümunənin alınması və ölçmə metodikası 

YSPE tozlarından və GaAs ,GaAs<Te> (zərrəciklərinin ölçüləri ~50 mkm) yarımkeçiricilərin-

dən mexaniki qarışdırma yolu ilə homogen qatışıq alınmışdır. Sonra homogen qatışıq T=1400 C 

temperaturda 15 dəq. saxlanmaqla isti preslənməyə məruz qalmışdır və 30 dəq. ərzində otaq tempe-

raturuna qədər soyudulmuşdur. Bu metod polimerin həcmində mikrohissəciklərin bərabər paylan-

masına imkan verir ki, bu da optik tədqiqatlar üçün çox vacib faktordur. İlkin və kompozit təbəqələ-

rin qalınlığı d~50-100 mkm., daxil edilən  GaAs və GaAs<Te> mikrohissəciklərinin miqdarı 1-dən 

10 küt.%-ə qədər dəyişir. İlkin YSPE nümunələrinin və onun kompozitlərinin Furye-İQ-udulma 

spektrləri otaq temperarturunda 4000-400 sm-1 tezlik oblastında Varian 640 FT-İR spektrometrində 

qeydə alınmışdır. Doldurucunun mikrohissəciyinin daxil edilməsi ilə bağlı PE təbəqələrində struk-

tur dəyişiklikləri PE-in CH2-qrup rəqslərinə uyğun ν=750-700 sm-1 tezlik oblastında ,eləcə də CH2-
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qruplarının deformasiya (ν=1500-1400 sm-1), valent (ν=3000-2800 sm-1) simmetrik və assimmetrik 

rəqslərində müşahidə edilmişdir[11]. 

Nümunələrin kristallaşma dərəcəsi optik sıxlıqlar nəzərə alınmaqla aşağıdakı empirik ifadə ilə 

hesablanır. 

 

K=                                                               (1) 

 

burada D730 və D720 –YSPE + GaAs və YSPE+ GaAs<Te> təbəqələrinin İQ-spektrlərində 730 

və 720 sm-1 zolaqlarının optik sıxlıqlarıdır. 

 

Təcrübi hissə və nəticələrin müzakirəsi 

Şəkil 1a və 1b-də ilkin mikrohissəciksiz PE təbəqələrinin (əyri 1) və 2,4 və 6 küt.% tərkibli Ga-

As və GaAs<Te> (əyri 2-4) Furye- İQ-udulma spektrləri göstərilmişdir.Burada 722 sm-1 zolağı kris-

tallik PE-in oyuğunda CH2-qruplarının rəqqas rəqslərinə uyğundur. İQ-spektrdə müşahidə edilən dub-

let 722 sm-1 zolağının ayrılması hesabına baş verir. 730 sm-1  zolağı kristallik oblastı,720 sm-1 isə 

amorf qatlı kristallik oblastı xarakterizə edir.Spektrdən göründüyü kimi, GaAs və GaAs<Te> mik-

rohissəciyinin daxil edilməsi ilə dublet zolaqlarının intensivliklərinin paylanması baş verir. (1) ifa-

dəsinə əsasən ilkin nümunənin kristallaşma dərəcəsi 65% təşkil edir. Eyni düstura əsasən 1 və 10 

küt.% GaAs və GaAs<Te>  dolduruculu PE nümunələrin kristallaşma dərəcələri  70-dən 92 %-ə qə-

dər dəyişir. 

 
 

Şəkil 1a.İlkin YSPE(1), YSPE+2küt.%  GaAs(2), YSPE+6küt.%GaAs(3) kompozit nümunələrinin  

Furye-İQ-udulma spektrləri 

 

 
 

1b.İlkin YSPE(1), YSPE+2küt.%  GaAs<Te>(2), YSPE+6küt.%GaAs<Te>(3) kompozit nümunələrinin 

Furye-İQ-udulma spektrləri 
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Şəkil 2-də PE +GaAs və PE+ GaAs<Te> təbəqələrinin kristallaşma dərəcələrinin (K/K0 )  nis-

bətinin GaAs və GaAs<Te> mikrohissəciklərinin kütlə miqdarından asılılığı göstərilmişdir. Maksi-

mal kristallaşma dərəcəli oblastlar müşahidə olunur. PE+GaAs kompozitlər üçün bu oblast GaAS-in 

2-3 küt.% konsentrasiyalarında yaranır.PE+ GaAs<Te> kompozit təbəqələri üçün maksimal kristal-

laşma dərəcəsinin xarakterik oblastı GaAs<Te>-un 5-8 küt.% konsentrasiyalarında yaranır. GaAs 

və GaAs<Te> dolduruculu kompozit materiallar üçün maksimal kristallaşma dərəcələrinin müqayi-

səsi onu göstərir ki, birinci doldurucu üçün o dar,ikinci üçün isə genişdir. 

 

 
Şəkil 2.YSPE +GaAs(1) və YSPE+ GaAs<Te>(2)  təbəqələrinin kristallaşma dərəcələrinin (K/K0) GaAs və 

GaAs<Te>  mikrohissəciklərinin kütlə miqdarından asılılığı 

 

Kristallaşma dərəcəsinin artması amorf kristallik polimerin üstmolekulyar strukturunun [11] 

üçfazalı modelinə əsasən üçüncü keçid fazasının yaranması hesabına baş verir. Rentgen verilənləri-

nə görə  düzlənmiş zəncirlər (DZ) periodikliyi λ=50-60 nm olan üçölçülü struktura malikdir[11,12]. 

DZ-lər həm də yüksək orientasiyalı PE-in ayrılmaz hissəsidir.PE lifləri üçün λ kəmiyyəti lamellərin 

kristallik oblastında trans-ardıcıllıqların uzunluğuna uyğun gəlir.Ona görə də, PE-in tərkibində Ga-

As mikrohissəciyinin 2-3küt.%, GaAs<Te> isə 5-8 küt% konsentrasiyalarında onların keçid qatın 

tərkibinə daxil olması DZ-in miqdarının və PE-in kristallik fazasının artmasına gətirib çıxarır. PE-in 

tərkibində mikrohissəciklərin konsentrasiyasının artması zamanı (GaAs üçün bu 3%-dən, Ga-

As<Te>  üçün isə 8%-dən böyük)  klasterlərin ölçüləri DZ-in periodikliyinin qiymətini örtür, bu da 

kristallaşma dərəcəsinin azalmasına səbəb olur. Ona görə də mikrohissəciklərin ölçülərinin artması 

zəncirlərin düzlənməsinə və kristallaşma prosesinə mane olur. Doldurucuların konsentrasiyasının 

artması klaster əmələgəlməyə,səth enerjisinin azalmasına və polimerin kristallaşma dərəcəsinin sta-

billəşməsinə gətirib çıxarır. 

YSPE+GaAs və YSPE+GaAs<Te> kompozit təbəqələrində struktur dəyişiklikləri həmçinin 

CH2- qruplarının valent (2800-2900 sm-1) və deformasiya (1450-1480 sm-1) rəqsləri oblastlarında 

müşahidə olunur. Doldurucunun konsentrasiyasının 1-dən 10 küt.%-ə qədər artması simmetrik 1472 

və 2850 sm-1, asimmetrik  1462 və 2857 sm-1  rəqslərə uyğun udulma zolaqlarının intensivliklərinin 

paylanmasına gətirib çıxarır[12,13]. İntensivliklərin I1472/I1462 və I2857/I2850 nisbətləri GaAs və Ga-

As<Te>  mikrohissəciklərinin konsentrasiyasının artması ilə 2 və 1,5 dəfə artır.CH2-qruplarının 

simmetrik və asimmetrik deformasiya və valent rəqslərinin udulma zolaqlarının intensivliklərinin 

nisbətlərinin artması lamellərin kristallik oblastlarında trans-ardıcılllıqların  uzunluqlarının dəyiş-

məsini göstərir. Doldurucunun konsentrasiyasının 1-dən 10 küt.%-ə qədər artması zamanı amorf fa-

zanın (CH2-fırlanma rəqsi) 1368 sm-1 udulma zolağının intensivliyi getdikcə azalır. Bu zolaq doldu-

rucunun konsentrasiyası 10 küt.% olduqda spektrdən faktiki olaraq itir[13]. Əksinə, polimerin 1176 

sm-1-də xarakteristik zolağı konsentrasiyanın artması ilə spektrdə görünməyə başlayır və 10 küt.% -

də maksimal intensivliyə malik olur.Qeyd etmək lazımdır ki, 720 və 1460 sm-1 oblastlarında dublet-

lər bir kristalloqrafik oyuq yaradan iki polietilen zəncirinin qarşılıqlı təsiri hesabına ,ya da bu ob-
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lastların dublet strukturu hesabına baş verir. Sonuncunun olmasını CH2-qruplarının (ν=2800-3000 

sm-1) simmetrik və asimmetrik valent rəqsləri oblastında udulma zolaqlarının ayrılması sübut edir. 

Konsentrasiyası 1-10 küt.% olan kompozit təbəqələrin  spektrlərində qəfəs rəqsləri oblastında 

(ν=600-400 sm-1) udulma zolaqları müşahidə olunmur, bu da mikrohisəciyin bütün həcmdə bərabər 

paylanmasını göstərir. 

 

Nəticə 

Polimerin matrisasına mikrohissəciyinin daxil edilməsi ilə bağlı struktur dəyişikliklərin tədqi-

qi üçün Furye-İQ –spektroskopiya metodunun  tətbiqinin mümkünlüyü təsdiq edilmişdir. GaAs dol-

durucusunun 2-3 küt.% -ə qədər, GaAs<Te> doldurucusunun isə 6-8 küt.%-ə qədər konsentrasiya 

oblastında amorf kristallik polimerin molekulyar strukturunun üçüncü keçid fazasının dəyişməsi ilə 

şərtlənən YSPE-in maksimal kristallaşma dərəcəsi oblastı müşahidə olunur. Bu qiymətlərdən yuxarı 

doldurucunun konsentrasiyasının artması klaster əmələ gəlməyə , səth enerjisinin azalmasına və po-

limerin kristallaşma proseslərinin stabilləşməsinə gətirib çıxarır.Polimerin tipini və doldurucunun 

konsentrasiyasını variasiya etməklə polimer matrisanın molekulyar strukturunu və kristallaşma də-

rəcəsini dəyişmək olar. Dispersliyi 50 mkm olan doldurucular YSPE kompozitlərdə üstmolekulyar 

strukturun dəyişməsində və kristallaşma dərəcəsinin artmasında struktur yaradan rolunu oynayır. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Galikhanov M.F., Eremeev D.A., Deberdeev R.Y. Elektret in Compounds  of  Polystrene  with 

Aerosil. Russian Journal of  Appl.Chem. 2003,том 76,№10 с.1651-1654 

2. Трахтенберг Л.И., Герасимов Г.Н., Потанов В.К. Нанокомпозиционные металлополи-

мерные пленки, сенсорные,каталитические и электрофизические свойства. Вестник Москов-

ского университета.2001, том 42, №5, с.325-331 

3.  Бонч-Бруевич В.Л.,Калашников С.Г «Физика полупроводников»  М.,»Наука»,1977. 

4. Панков Ж..Оптические процессы в полупроводниках. Перевод с англ. под ред. Ж.И. 

Алфёрова, М.,  «Мир»,1973. 

5. Годжаев Э.М., Магеррамов А.М., Зейналов Ш.А., Османова С.С., Аллахяров Э.А. Короно-

электреты на основе композитов полиэтилен высокой плотности с полупроводниковым 

наполнителем TeGaS2. Электронная обработка материалов, 2010, №6, с.91-96. 

6. Мамедов Г.А., Годжаев Э.М., Магеррамов А.М., Зейналов Ш.А. Исследования рельефа по-

верхности атомно-силовым методом и диэлектрических свойств композиций полиэтилена  

высокой плотности и добавок TeGaS2. Электронная обработка материалов, 2011,том 47, 

№6,с.94-98. 

7. Годжаев Э.М., Магеррамов А.М., Османова С.С., Нуриев М.А., Аллахяров Э.А.  Зарядовое 

состояние композиций на основе композитов полиэтилена с полупроводниковым напол-

нителем TeInSe2. Электронная обработка материалов, 2007, № 2,с. 84-88. 

8. Магеррамов А.М. Структурное и радиационное модифицирование электретных, пьезо-

электрических свойств полимерных композитов. Баку, «Элм»,2001,327с. 

9. Эфендиев Э.Г., Гаджиева Н.Н., Ильяслы Т.М., Аббасова Р.Ф., Яхьяев Ф.Ф. Структура 

полиэтиленовых пленок, содержащих наночастицы меди. Журнал прикладной спектрос-

копии 2006, том 73, № 3, с.408-410 

10. Гамидов Э.М., Магеррамов А.А., Гаджиева Н.Н., Нуриев М.А.  Роль поверхности при 

получении тонких полимерных пленок сополимера с тетрафторэтиленом. Поверхность. 

Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследование,2005 ,№ 7,с.83-87 

11. Марихин В.А., Волтенен А.И., Золотарев В.И.. Высокомолекулярные соединения 1990 

,32А ,с. 2378-2384 

12. Эллиот А. . Инфракрасные спектры и структура полимеров.  М: Мир. 1972. 159с. 

13. Грибов Л.А.. Теория инфракрасных спектров полимеров. 1977 г., Наука ,Москва, с. 240 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №2 

48 

FOURIER-IR SPECTROSCOPIC STUDY OF THE STRUCTURE  

OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE COMPOSITES  

WITH SEMICONDUCTOR FILLERS GAAS AND GAAS <TE> 

 

G.B. Ahmadova 

Institute of Physics of Azerbaijan National Academy of Sciences 

gunayehmedova12@gmail.com 

 

The method of Fourier-IR spectroscopy was applied in the study of the structure of high-

density polyethylene composites with semiconductor fillers GaAs and GaAs <Te> at room 

temperature. It was revealed that in case of 2-3 mass % content of GaAs and 5-8 mass % of GaAs 

<Te> in PE films the maximum degree of crystallinity is obtained. It is shown that GaAs and GaAs 

<Te> fillers with 50 micron dispersion in high-density polyethylene compositions play a role of 

structure formers in the increase of the degree of crystallinity and a change in the supramolecular 

polymer structure. 

Keywords: High-density polyethylene, semiconductor fillers GaAs and GaAs<Te>, polymer 

composites, degree of crystallinity, Fourier-infrared (IR) spectroscopy. 

 

 

ФУРЬЕ-ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

КОМПОЗИТОВ ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С   

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ GAAS И GAAS<TE> 

 

Г.Б. Ахмедова 

Институт  Физики НАН Азербайджана 

gunayehmedova12@gmail.com 

 

Методом Фурье ИК- спектроскопии изучены структуры композитов полиэтилен высо-

кой плотности с полупроводниковыми наполнителями GaAs и GaAs<Te> при комнатной 

температуре. Выявлено ,что при содержании 2-3 масс % GaAs и 5-8 масс % GaAs<Te> в 

пленках ПЭ достигается максимальная степень кристалличности. Показано, что наполнители 

GaAs и GaAs<Te> с дисперсностью 50 мкм в композициях с полиэтиленом высокого плотно-

сти играют роль структур образователя в росте степени кристалличности и в изменении 

надмолекулярной структуры полимера.  

Ключевые слова: Полиэтилен высокой плотности, полупроводниковые наполнители GaAs 

и GaAs<Te>, полимерные композиты, степень кристалличности, Фурье-инфракрасная (ИК) 

спектроскопия. 
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PACS: 65.40.−b 

 

 La0.63Ba0.37MnO3 BİRLƏŞMƏSİNİN TERMİK XASSƏLƏRİ  

 

R.F. Həşimov  

AMEA, Fizika İnstitutu 

rovshan.hashimov@ physics.science.az  

 

30 ≤ T ≤ 900 °C yüksək temperaturlar oblastında La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsinin TG (Ter-

mogravimetrik), DSC (Diferensial sknedici kalorimetr), DTG (Diferensial termogravimetrik) və 

DTA (Diferensial termik analiz) analizləri aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, T ≥ 220 °C tempe-

raturdan başlayaraq TG spekrində 500 °C-ə qədər intervalda nümunənin kütləsinin qiymətində 

azalma baş verir. Həmin intervalda kütlənin dəyişməsi 0.78 % təşkil etmişdir. 407 ≤ T ≤ 429 °C in-

tervalında mərkəzi piki  414 °C olan faza keçidi qeyd olunmuşdur. Həmin faza keçidinin aktivləşmə 

enerjisi 0.0064 kC/mol və sahəsinin enerjisi 705.5 mC olması təyin olunmuşdur.  

Açar sözlər: Diferensial termik analiz, termogravimetrik analiz, manqanit, perovskit 

  

Giriş 

Perovskit quruluşa malik olan birləşmələrdə seqnetoelektrik, pyezoelektrik, ferromaqnit kimi 

fiziki xassələr müşahidə edildiyinə görə, bu maddələr müasir elektronika və spintronika üçün funk-

sional materiallar hesab edilirlər. Bu birləşmələr yalnız praktiki tətbiqlər baxımından deyil, həm də 

faza keçidlərinin izahı üçün nəzəri hesablamalar zamanı model obyektlər kimi geniş istifadə edilir-

lər. Klassik seqnetoelektriklər hesab edilən BaTiO3 və PbTiO3 perovskit birləşmələri bu baxımdan 

ən geniş tədqiq edilən obyektlərdir [1,2]. Seqnetoelektrik-paraelektrik faza keçidinin quruluş as-

pektlərini tədqiq edərkən bu birləşmələrdən model obyektlər kimi istifadə edirlər. Peorvskit ailəsi-

nin ən geniş tədqiq edilən birləşmələri arasında manqanitlər xüsusi yer tuturlar. Bu birləşmələrdə 

müşahidə edilən ferromaqnit və antiferromaqnit xassələrin quruluş aspektlərinin əsaslı tədqiqi za-

manı alınan nəticələr perovskitlərdə uzaq maqnit nizamlılığının əmələ gəlmə mexanizminin izah 

edilməsi baxımından çox vacibdir [3,4].   

AMnO3 və AA´MnO3 manqanitləri antiferromaqnit xassələrə malik olan birləşmələr arasında 

ən geniş tətbiq imkanları olan birləşmələrdir. İon radiusları müxtəlif olan A və A´ atomlarından asılı 

olaraq sintez edilmiş birləşmələrdə yeni quruluş fazaları və fiziki xassələr müşahidə edilməkdədir. 

Son zamanlarda bu istiqamətdə tədqiq edilən birləşmələrdən biri də Ba0.5La0.5MnO3 kristallarıdır. 

Rentgen difraksiyası metodu ilə aparılmış quruluş tədqiqatları nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

bu birləşmənin kristal quruluşu ideal perovskit quruluşdur. Normal şəraitdə Pm-3m fəza qrupuna və 

kubik simmetriyaya malik olur.  Qəfəs parametrlərinin qityməti isə a = b = c = 3.9073 Å təşkil edir 

ki, bu da ideal hala (a = b = c ≈ 3.9073 Å) çox yaxındır. Yüksək temperaturlar oblastında alınmış 

DTA spektrində daha mürəkkəb xarakter müşahidə edilmişdir. Alınmış DTA və TG nəticələri biri-

birini təsdiq etmişdir. Məlum olmuşdur ki, 30 ≤ T ≤ 890 ºC temperatur intervalında  30 ≤ T ≤ 130 

ºC, 130 ≤ T ≤ 315 ºC, 315 ≤ T ≤ 370 ºC, 370 ≤ T ≤ 527 ºC, 527 ≤ T ≤ 667 ºC və 677 ≤ T ≤ 890 ºC 

oblastları müçahidə edilmişdir ki, bunlar da oksidləşmə proseslərinə, su molekullarının buxarlanma-

sı və quruluş çevrilmələrinə uyğun keçidlərlə izah edilmişdir [5].   

La və Ba atomlarının ion radiuslarında yaranmış fərqə görə x konsentrasiyanın müxtəlif qiy-

mətlərində La1-xBaxMnO3 bərk məhlullarının kristal quruluşları fərqlənməlidir. Ona görə də, La1-xBaxMnO3 

sisteminə daxil olan yeni kristalların sintez edilməsi və müxtəlif fiziki xassələrinin tədqiq edilməsi vacibdir. 

Təqdim edilən tədqiqat işində, La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsinin polikristalları sintez edilmiş, Diferensi-

al Termik Analiz metodu ilə termik xassələri tədqiq edilmişdir.  
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Təcrübə 

Təqdim edilən işdə, La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsi yüksək təzmizliyə malik olan (> 99.999%)  

La2O3, Mn2O3 və BaCO3 oksidlərindən standart metodla sintez edilmişdir. Sintez prosesindən əvvəl 

La2O3 oksidi 2 saat ərzində 1000 °C temperaturda açıq havada qızdırılmış və tərkibindən H2O və 

CO2 molekulları kənarlaşdırılmışdır. Sonrakı mərhələdə oksidlər uyğun miqdarda qarışdırılaraq 20 

mm ölçüdə preslənir. Bu şəkildə hazırlanmış material 5 saat ərzində açıq havada 1000 °C tempera-

turda barium karbonatın tam parçalanmasına qədər qızdırılır. Sonra  yenidən həvəngdəstədə əzilərək 

toz halına salınaraq qarışdırılır. Son mərhələdə nümunə platin altlıq üzərində yerləşdirilərək 10 saat 

ərzində 1550 °C temperaturda açıq havada qızdırılır. Sintez prosesindən sonra saatda 80 °C sürəti 

ilə soyudulur.       

Toz halında olan La0.63Ba0.37MnO3 tədqiqat nümunələri standart metodla sintez edilmişdir. 

Alınmış nümunələrin quruluş faza analizləri rentgen difraksiyası metodu ilə, D8 Advance (Bruker) 

difraktometrində tədqiq edilmişdir.  

La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsinin istilik xassələri Diferensial termik analiz və Termogravimet-

rik analiz metodları ilə aparılmışdır. Bu metodlar kondensə olunmuş mühitlərdə temperaturun təsiri 

ilə baş verən bir çox hadisələri öyrənmək üçün mükəmməl metoddur. Diferensial termik analiz 

(DTA) və termoqravimetrik analiz (TGA) təcrübələri Almaniya istehsalı olan “STA 449 F3 Jupi-

ter®” cihazında yerinə yetirilmişdir. “STA 449 F3 Jupiter®” cihazında işçi oblast otaq temperatu-

rundan 1000 °C-ə kimi, termik işləmə sürəti 0.001- 50 °C/dəq, Julabo F25 soyuducu sistemidir. 

“Proteus Analysis” proqram təminatından istifadə olunaraq kinetik parametirlər təyin olunmuşdur 

[6,7].  

 

Nəticələrin müzakirəsi 

30 ≤ T ≤ 890 ºC temperatur intervalında La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsinin istilik xassələri tədqiq 

edilmişdir. Alınmış TG, DSC, DTG və DTA spektrlərinin dəyişmə kinetikası şəkil 1-də göstərilmiş-

dir. Şəkildən görünür ki, T = 30-890 °C temperatur intervalında TG, DSC, DTG və DTA spektrləri-

nin dəyişmə dinamikası demək olar ki, paraleldir. Kütlənin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsini 

xarakterizə edən TG spektrindən götrünür ki, kütlənin kinetikası sabitdir. Otaq temperaturundan T = 

220 °C-ə qədər temperatur intervalında kütlədə ~ 0.99 % azalma müşahidə olunur. TG spektrinin 

differensial spektri olan DTG spektrində həmin temperatur intervalında heç bir xarakterik dəyişilik-

lik baş vermir və kinetika düz xəttdir. T ≥ 220 °C temperaturdan başlayaraq TG spekrində kütlənin 

temperaturdan asılı olaraq dəyişmə mexanizmində dəyişikliklər müşahidə edilir. T = 500 °C-ə qədər 

temperatur intervalında kütlənin azalması kiçik intervaldadır. Həmin intervalda kütlənin dəyişməsi 

~ 0.78 % olur. La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsinin istilik xassələrinin tədqiqi zamanı müşahidə edilmiş 

əsas məqam T = 407-429 °C temperatur intervalında baş verən effektdir. Bu effekt, mərkəzi piki T = 

414 °C olan faza keçidinə uyğun gəlir. Origin programı ilə hesablanmışdır ki, bu faza keçidin aktiv-

ləşmə enerjisi 0.0064 kC/mol və sahəsinin enerjisi 705.5 mC qiymətlərinə uyğun gəlir. Bu keçid 

La0.63Ba0.37MnO3 polikristallarında baş verən qurluş faza keçidinə uyğun gəlir. Daha yüksək tempe-

raturlarda isə oksigen atomlarının aktiv mərkəzlər vasitəsilə tutulması hesabına oksidləşmə prosesi-

nin sürətlənməsinə uyğun effekt müşahidə edilmişdir. Bu effekt, T ≥ 500 °C başlayaraq kütlə kineti-

kasında kiçik artma ilə xarakterizə edilir. 

DTA və TG spektrlərinin analizi göstərmişdir ki, La0.63Ba0.37MnO3 polikristallarında alınmış 

termik keçidlər La0.5Ba0.5MnO3 polikristallarında alınmış termik keçidlərdən fərqli temperatur inter-

vallarında alınır. Bunun səbəbi, iki valentli halda La və Ba atomlarının ion radiuslarının arasındakı 

fərqlə izah edilir. Məlumdur ki, RLa2+ = 1.27 Å və RBa2+ = 1.42 Å qiymətlərinə malik olurlar. Bu 

fərq: ΔR = 0.15Å kifayıt qədər böyük olduğuna görə termik xassələrə də öz təsirini göstərir.  
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Şəkil 1. Temperaturdan asılı olaraq La0.63Ba0.37MnO3 birləşməsində TG, DSC, DTG və DTA  

spektrlərinin dəyişmə kinetikası 

 

Nəticə 
Standart metodla sintez edilmiş La0.63Ba0.37MnO3 perovskit birləşməsinin termik xassələri 

yüksək temperaturlar oblastında tədqiq edilmişdir. Kompleks şəkildə aparılmış TG, DSC, DTG və 

DTA analizləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmənin termik xassələri: 30 ≥ T ≥ 220 

°C,  220 ≥ T ≥ 407 °C, 407 ≥ T ≥ 429 °C, 429 ≥ T ≥ 500 °C və 500 ≤ T ≤ 890 °C intervallarında 

stabil olur. Bu intervallar arasında isə termik keçidlər baş verir. Ən ciddi effekt, mərkəzi piki T = 

414 °C temperaturda olan faza keçidində qeyd olunmuşdur. Həmin faza keçidinin aktivləşmə 

enerjisi və sahəsinin enerjisi təyin edilmişdir.  
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THERMAL PROPERTİES OF La0.63Ba0.37MnO3 COMPOUND 

 

R.F. Hashimov  
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rovshan.hashimov@ physics.science.az  

 

TG (Thermogravimetric), DSC (Differential Scanning Calorimetry), DTG (Differential Ther-

mogravimetric Analysis), and DTA (Differential Thermal Analysis) of the La0.63Ba0.37MnO3 com-

pound in the high temperature range of 30 ≤ T ≤ 900 ° C were performed. It was found that in the 

TG spectrum a decrease in the mass of the sample is observed at temperatures from T ≥ 220 ° C to 

500 ° C. The change in mass during this time was 0.78%. A phase transition was detected in the 

temperature range 407 ≤ T ≤ 429 ° C with a central peak at 414 °C. The activation energy of this 

phase transition is set to 0.0064 kJ/mol, and the field energy is 705.5 mJ. 

Keywords: Differential Thermal Analysis, Thermogravimetric Analysis, manganite, perovskite 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ La0.63Ba0.37MnO3 

 

Р.Ф. Гашимов  

Институт физики, НАНА 

rovshan.hashimov@ physics.science.az  

 

Проведены TG (термогравиметрический), DSC (дифференциальный калориметри-

ческий анализ), DTG (дифференциальный термогравиметрический анализ) и DTA (диф-

ференциальный термический анализ) соединения La0.63Ba0.37MnO3 в высокотемпературном 

диапозоне 30 ≤ T ≤ 900 °C. Обнаружено, что в спектре TG наблюдается уменьшение массы 

образца при температурах от T ≥ 220 ° C до 500 ° C. Изменение массы за это время составило 

0.78%. Обнаружен фазовый переход в температурном интервале 407 ≤ T ≤ 429 °C с цен-

тральным пиком при 414 °C. Энергия активации этого фазового перехода установлена рав-

ной 0.0064 кДж/моль, а энергия поля – 705.5 мДЖ. 

Ключевые слова: Дифференциальный термический анализ, Термограви-метрический 

анализ, манганит, перовскит 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ 

AgSbTe2+5%Cd 

  

А.Э. Бабаева 

Институт Физики НАН Азербайджана 

aygun_babayeva88@mail.ru 

 

Проведены исследования температурных зависимостей электропроводности,  термоэдс  

и удельной чувствительности AgSbTe2+5%Cd в температурном интервале 300-550К. В обла-

сти 480-500К на температурных зависимостях электропроводности и термоэдс обнаружены 

экстремумы, которые обусловлены рассеянием носителей заряда на границах выпавшей вто-

рой фазы-CdTe. Рассчитана удельная чувствительность  исследованного состава. Установ-

лено, что максимального значение =11.2 V.m/Vt достигается при 412 К.  

Ключевые слова: термоэлектрический материал, электропроводность, термоэдс, 

удельная чувствительность 

 

Введение 

Прямое преобразование тепла в электрическую энергию является одним из важнейших 

направлений исследований физики термоэлектрических преобразователей. В этой связи 

большое внимание обращено на твердотельные преобразователи, которые имеют ряд пре-

имуществ перед традиционными электрическими генераторами и холодильниками: простота 

конструкции, отсутствие движущихся частей, бесшумность работы, высокая надежность, 

возможность миниатюризации без потери эффективности. 

Термоэлектрические свойства тройного соединения AgSbTe2 были исследованы в ряде 

работ [1-6]. Известно, что качественный термоэлектрический материал должен иметь высо-

кие значения термоэдс и электропроводности, а также низкую теплопроводность. Известно,  

что гальвано- и термоэлектрические свойства соединений, в основном, обусловлены элек-

тронными процессами. Улучшение свойств исходного материала,  и  как следствие, техниче-

ских характеристик преобразователей на его основе, является одним из направлений  прове-

денных исследований.  

Один из методов изменения характеристик термоэлектрических материалов - это вве-

дение различных примесей. Ряд экспериментальных и теоретических исследований [7-9] по-

казал, что примеси позволяют значительно улучшить термоэлектрические параметры AgS-

bTe2 10, который широко используется для создания термоэлектрических преобразователей 

энергии, работающих в области температур, выше комнатной.   

В данной работе представлены результаты исследования электропроводности и термо-

эдс AgSbTe2, легированного  5% Cd в температурной области 300-550К.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Исследованный состав был получен сплавлением исходных компонентов в запаянных 

кварцевых ампулах с выдержкой 10 часов выше температуры плавления (на 100К) с даль-

нейшим медленным охлаждением со скоростью 1К/мин. до комнатной температуры. Для из-

мерения образец был вырезан из слитка в виде прямоугольного бруска с размерами  

2×5×8мм3. Образец имел р-тип проводимости  при комнатной температуре. 

На рис. 1 представлены данные рентгеноструктурного анализа соединения 

AgSbTe2+5%Cd.  

Установлено, что этот состав кристаллизуется в гранецентрированной кубической ре-

шетке с параметрами а=b=с=6,08Å пространственной группы Fm-3m. При этом наблюдаются 

дополнительные пики, соответствующие фазе CdTe.  

mailto:aygun_babayeva88@mail.ru
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Рис.1. Рентгенограмма соединения AgSbTe2+5%Cd 

 

В данной работе представлены результаты исследования удельной электропроводности 

и термоэдс в AgSbTe2+5%Cd. Электрические измерения проводились на постоянном токе 

четырехзондовым  потенциометрическим методом в интервале температур 300-550K. 

На рис.2 представлены температурные зависимости коэффициентов электропроводно-

сти  и термоэдс S для AgSbTe2+5%Cd. Обнаружено, что температурная зависимость элек-

тропроводности проходит через  минимум в районе 480К. Такое резкое уменьшение величи-

ны  может быть обусловлено выпадением  второй фазы в исследованном соединении (как 

было установлено рентгеноструктурным анализом).  

На температурной зависимости термоэдс можно выделить три участка: а) рост S  с темпе-

ратурой до 450К; б) уменьшение значения термоэдс в интервале 450-500К; с) дальнейший рост S 

выше 500К. Мы предполагаем что изменения на температурных зависимостях термоэдс и элек-

тропроводности при 450К обусловлены наличием второй фазы CdTe.   

Как отмечалось выше, в исследованном образце наблюдается выпадение второй фазы- 

CdTe. Это может привести к следующим явлениям: 

-появлению отдельных зерен, на которых происходит интенсивное рассеяние носителей 

заряда. Этим может быть обусловлено уменьшение проводимости 400-500К; 

-деформации матричной (основной) кристаллической решетки, приводящей к перерас-

пределению свободных носителей по дополнительным подзонам. Это, в свою, очередь, мо-

жет вызвать уменьшение проводимости и рост термоэдс; 

-появление дополнительных акцепторных центров, приводящих к перераспределению 

свободных носителей заряда и появлению тяжелых дырок, что вызывает соответствующие 

изменения в поведении (Т) и S(T). Комплексный анализ явлений переноса заряда дает 

возможность предположить, что вблизи потолка валентной зоны расположены акцепторные 
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уровни. Переход электронов из валентной зоны на эти уровни приводит к росту кон-

центрации дырок, вследствие которого и увеличивается значение электропроводности (тем-

пературный интервал 500-550К).  
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Рис.2. Температурные зависимости электропроводности и термоэдс AgSbTe2+5%Cd  
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 Рис.3. Температурная зависимость  удельной чувствительности AgSbTe2+5%Cd 

 

Представляет интерес и параметр удельной чувствительности =S/k (к удельная тепло-

проводность). Теплопроводность исследованного образца практически не меняется в темпе-

ратурном интервале 300-550К. Значительно меньшее значение теплопроводности этого со-

става может быть обусловлено несколькими факторами, такими как: разупорядочение, то-

чечным дефектами и структурными составляющими. 

На основе результатов S(T) и данных по теплопроводности нами была рассчитана зави-

симость (Т) (рис.3). Как видно, кривая (Т) проходит через максимум (=11.2 V.m/Vt) при 

412К. Это позволяет рекомендовать  соединение AgSbTe2+5%Cd при создании термопреоб-

разователей, работающих в этом температурном интервале.  
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Заключение 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что поведение (Т) и S(T) 

AgSbTe2+5%Cd обусловлено влиянием выпадения второй фазы-CdTe. Резкое уменьшение величины 

 может быть обусловлено рассеянием носителей на границах второй фазы в исследованном соеди-

нении AgSbTe2+5%Cd.  
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AgSbТe2+5%Cd BİRLƏŞMƏSİNİN TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRi 

 

A.E. Babayeva  

AMEA Fizika İnstitutu 

aygun_babayeva88@mail.ru 

 

300-550K temperatur intervalında AgSbTe2+5%Cd-nin elektrikkeçiricliyinin, termoe.h.q.-nin 

və xüsusi həssaslığının temperatur asılılıqları tədqiq edilmişdir. Elektrikkeçiriciliyi və termoe.h.q.-

nin temperatur asılılıqlarının 480-500K oblastında ekstremumlar müşahidə olunmuşdur. Bu da öz 

növbəsində yükdaşıyıcıların ikinci fazanın-CdTe sərhədlərindən səpilməsi ilə əlaqələndirilmişdir. 

Tədqiq olunan nümunənin xüsusi həssaslığı  hesablanmış və öz maksimum qiymətini 412 К 

temperaturunda aldığı müəyyən olunmuşdur (=11.2 V.m/Vt).  

Açar sözlər. Termoelektrik material, elektrikkeçirmə, termoe.h.q., xüsusi həssaslıq  

 

TERMOELEKTRIC PROPERTIES OF COMPOUND AgSbТe2+5%Cd 

 

A.E. Babayeva  

İnstitute of Physics of ANAS 

aygun_babayeva88@mail.ru 

 

The temperature dependences of the electrical conductivity, thermopower, and specific 

sensitivity in AgSbTe2+5% Cd have been investigated in the temperature range of 300-550K. In the 

region of 480-500 K the extremes founded on the temperature dependences of the electrical 

conductivity and thermopower. This is due to the scattering of charge carriers at the boundaries of 

the precipitated second phase- CdTe. The specific sensitivity  of the investigated composition was 

calculated. It was found that the maximum value  =11.2 V.m / Vt is achieved at 412 K. 

Keywords. thermoelectric material, electrical conductivity, thermopower, specific sensitivity  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИНО САХАРОВ И  ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Ф.Н. Ахундова 

Бакинский Государственный Университет 

fidan.axundova.88@mail.ru 

 

(S)-(1,2,3,6-тетрагидропиридазин-3-ил) метанол синтезировали по реакции Дильса 

Альдера в присутствии хирального катализатора S-BINOL в две стадии. Обрыв этил 

карбаматной группы в присутствии кислой резины приводит к чистому (S)-(1,2,3,6-

тетрагидропиридазин-3-ил) метанолу. Обработка полученного соединения бис(трихлороме-

тил)-карбонатом (трифосген) в присутствии диизопропилэтиламина (ДИПЭА) приводит к об-

разованию бициклического 1-азафагомина. Структуры синтезированных продуктов были дока-

заны ЯМР, ИК и масс- спектроскопическими методами. Синтезированные соединения 3 и 4 бы-

ли исследованы против Acinetobacter baumannii и многообещающие результаты были получены. 

Ключевые слова: пиридазин, имино сахара, 1-азафагомин 

 

Введение 

Аза сахара или имино сахара представляют собой класс органических соединений с ато-

мом азота в цикле и являются предметом пристального интереса ученых в настоящее время [1–

3]. Причина повышенного интереса заключается в интересной структурной особенности данного 

класса соединений, которое было выявлено благодаря многочисленным исследованиям ученых в 

этой области. Было установлено, что незначительное изменение в структуре путем перемещения 

азота в псевдоаномерное положение (положение, которое соответствует аномерному положению 

в моносахариде) в классическом имино-сахар ингибиторе типа нойримицина способствует уси-

лению ингибиторных свойств многократно, что в свою очередь способствовало выделению та-

ких типов ингибиторов глюкозидазы в отдельный класс, так называемые 1-аза-сахара [4,5]. Ис-

следования позволили выявить, что член этого класса соединений, 1-азафагомин, сильно 

ингибирует как α-, так и β-глюкозидазу [6,7]. Причина биологической активности 1-азафагомина 

обусловлена тем, что он имитирует переходные состояния расщепления α-глюкозида и β-

глюкозида в протонированной форме [8]. Этот факт стимулировал ученых по всему миру 

синтезировать новые различные аналоги иминосахаров, что привело к развитию методов синтеза 

указанного класса соединений. В свою очередь параллельно велись и исследования, связанные с 

активностью этих соединений, что позволило установить наличие широкого спектра 

биологической активности среди этого класса соединений. In vivo исследования позволили вы-

явить наличие противовирусной, антибактериальной, антипротозойной, противопаразитарной, 

антипсориатической, противогрибковой, нематоцидной, инсектицидной, противовоспали-

тельной и противоопухолевой активностей [8,9]. Экспериментально было доказано, что 

ингибиторы гликозидазы потенциально полезны при лечении лизосомальных нарушений памя-

ти (болезни Гоше, Фабри, Сандхоффа или Тея-Сакса), а также могут использоваться и в качестве 

антидиабетических и иммунодепрессивных препаратов [10-15]. Очевидно, что область 

иминосахаров стала очень интересной областью для исследований как на химическом, так и на 

биологическом фронтах.    

Учитывая важность иминосахаров как с точки зрения теоретической химии, так и с 

точки зрения медицины, новый бициклический 1-азафагомин был синтезирован в три стадии. 

Синтезированные новые соединения 2 и 3 были исследованы против Acinetobacter baumannii 

и многообещающие результаты были получены. 
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Обсуждение результатов 

Оптически чистый (S)-диэтил-3-(гидроксиметил)пиридазин-1,2(3H,6H)-дикарбоксилат 

(2) был получен по методу Болса [16] из (2Е)-пента-2,4-диен-1-ола (1), но с небольшими 

изменениями. Вместо классического диенофила, 4-фенил-1,2,4-триазол-3,5-диона (ФTAД), 

широко используемого в этой реакции, был взят диэтил азадикарбоксилат (ДЭAД), а в каче-

стве катализатора S-BINOL. Указанная модификация позволила повысить выход продукта с 

50% до 90%. Второй этап включает в себя обрыв карбаматных групп, который проводили 

при кипячении в присутствии 2M раствора NaOH и дальнейшая обработка кислотной рези-

ной позволяет получить оптически чистый продукт (S)-(1,2,3,6-тетрагидропиридазин-3-ил) 

метанол (3) с выходом 91%. 

  

 
 

Обработка полученного продукта (3) трифосгеном в присутствии диизопропилэти-

ламина позволяет закончить реакцию за 5 минут и получить продукт 4 с выходом 70%. 

  

 
 

Как было отмечено вначале, азосахара известны как соединения с высокой биологиче-

ской активностью и имеют широкий спектр воздействия против различных микроорганиз-

мов. Учитывая это, были  исследованы биологические активности  соединений 3 и 4 бакте-

рии Acinetobacter baumannii. Биологические активности соединений 3 и 4 были изучены ме-

тодом зональной диффузии и диско-диффузным методом (таблица 1). Было установлено, что 

оба соединения показали достаточно высокий эффект задержки роста микроорганизма по 

обеим методам и соответственно, могут в дальнейшем выступать в качестве кандидатов на 

роль антибактериальных препаратов. 

Таблица 1  

Биологическая активность соединений 3 и 4 

 

Исследованные 

соединения  
Микроорганизм 

Концентрация, 

мкг/мл 

Задержка роста Φ, % 

Диско-

диффузи-

онный ме-

тод, % 

Метод зо-

нальной 

диффузии, 

% 

0.1 

мл 

0.2 

мл 

3 Acinetobacter 

baumannii 
15 

78,9 77,8 82,7 

4 90 88,2 91,1 
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Экспериментальная часть 

За ходом реакций следили методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254. Удельное вра-

щение определяли поляриметром AUTOPOL III. Элементный анализ проводили на анализа-

торе Carlo Erba 1108. ЯМР-эксперименты проводили на ЯМР-спектрометре BRUKER FT 

AVANCE 400 (Bruker, Карлсруэ, Германия) (400 МГц для 1H и 100,6 МГц для 13C). Инфра-

красные спектры регистрировали на Bomem MB 104. Спектр снимали в диапазоне 4000-400 

см-1 при комнатной температуре. Спектры МС записывали на спектрометре Vary 500-MS LC 

Ion Trap Mass и VG Autopsic M. 

Синтез (Е)-2,4-пентадиенола (1). 2,4-Пентадиенол 1 был получен путем повторения 

известной методики [17]. Выход 31.4%. Спектр ЯМР  1H (400 MГц; CDCl3) δ, м. д. (J, Гц): 

3.12 уш. с (1H, OH), 4.07 м (2H, CH2OH), 5.01 д (1H, J=9.6, CH), 5.13 д (1H, J=16.4, CH), 5.74 

д.т (1H, J=14.7, 5.7, CH=CH2OH), 6.25 м (2H, CH2=CH); Спектр ЯМР 13С (100 MГц; CDCl3), δ, 

м. д.: 62.3 (CH2), 116.9 (CH2), 131.2 (CH), 132.5 (CH), 136.2 (CH). Найдено, %: C, 71.47; H, 

9.48. Вычислено, %: C, 71.42; H, 9.52. C5H8O. 

Синтез (S)-диэтил-3-(гидроксиметил)пиридазин-1,2(3H,6H)-дикарбоксилата (2).  

Соединение 2 получают из двух различных растворов (A и Б). 

Раствор A: 1.2 M раствор Me2Zn в толуоле (991 µл; 1.19 ммоль) добавляют к раствору 

пента-2,4-диен-1-ола  (0.100 гр; 1.19 ммоль) в сухом толуоле (6 мл) при 0 ºC и перемешивают 

в течение 5 минут.  

Раствор Б: 1.4 M раствор MeMgBr в толуоле/ТГФ (849 µл; 1.19 ммоль) добавляют к 

раствору (S)-BINOL (0.340 гр; 1.19 ммоль) в сухом толуоле (6 мл) при 0 ºC и перемешивают в 

течение 5 минут. Впоследствии, раствор A разбавляют в сухом толуоле (10 мл), добавляют к 

раствору Б, перемешивают в течение 5 минут и затем охлаждают при -78 ºC. Далее, к этой 

смеси добавляют раствор диэтилазадикабоксилата (543 µл; 1.19 ммоль) в сухом толуоле (10 

мл). Температуре позволяли постепенно повышаться до комнатной температуры и реакци-

онную смесь перемешивали в течение 18 часов. Реакцию гасили насыщенным раствором 

NaHCO3 (1 мл), раствор фильтровали и промывают этилацетатом (3 × 20 мл). Далее, филь-

трат объединяют, и растворитель отгоняют под вакуумом, получая желтое масло. Очистку 

масла проводили колоночной хроматографией (петролейный эфир:диэтиловый эфир, 1:1). 

(S)-BINOL также регенерировали в ходе очистки (0.200 g; 69%). Продукт 2 получают в виде 

желтого масла (0.225 g; 90%). [α]D
20 -23.4º (конц. 1.25% в CHCl3). ИК спектр, ν, см-1 : 3483 

(OH), 1707 (C=O). Спектр ЯМР  1H (400 MГц, CDCl3) δ, м. д. (J, Гц): 1.23-1.30 м (12H, 4CH3), 

2.58 уш. с (1H, OH), 3.35 д. д (1H, J=12.3, 9.5 Гц, H-3’, A), 3.45 д. д (1H, J=12.0, 9.8 Гц, H-3’, 

B), 3.56-3.69 м (2H, 2H-3’, A+B), 3.77 д. д (1H, J=13.5, 4.3 Гц, H-6, A), 3.91 уш. с (1H, H-6, B), 

4.11-4.26 м (8H, 4CH2, A+B), 4.30 т. д. д (1H, J=6.0, 3.9, 2.2 Гц, H-6, B), 4.34-4.44 м (1H, H-6, 

A), 4.72 уш. с (2H, H-3, A+B), 5.66-5.88 м (4H, H-4 + H-5, A+B). Спектр ЯМР 13С (100 MГц, 

CDCl3), δ, м. д.:  14.3 (CH3, A), 14.4 (CH3, B), 42.2 (C-6, A), 43.6 (C-6, B), 55.9 (C-3, A), 56.9 

(C-3, B), 61.9 (C-3’, A+B), 62.6, 62.7, 62.8, 62.9 (CH2, A+B), 123.4, 124.2, 124,6, 125.2 (C-4 or 

C-5, A+B), 154.9, 155.7, 156.2, 156.3 (C=O, A+B). HRMS (ESI): 281.1108 (M+Na). Вычислено, 

%: C, 51.16; H, 6.97; N, 10.85. Найдено, %: C, 51.21; H, 6.91; N, 10.81. C11H18N2O5. 

Синтез (S)-(1,2,3,6-тетрагидропиридазин-3-ил) метанола (3). К раствору цикло-

аддукта 2 (0.119 гр; 0.461 ммоль) в ТГФ (2 мл) добавили 2 мл 2M раствора NaOH. Смесь ки-

пятили в течение 3 часов. По истечению времени смесь охлаждают и добавляют ТГФ (2 мл) 

и суспензию Амберлита (H+) в воде. Смесь перемешивали, а затем сразу же фильтровали в 

вакууме. Далее, растворитель отгоняют, и в результате этого получается желтое масло (0.048 

гр; 91.0 %). [α]D
20 -20º (конц. 0.3%  в EtOH). ИК спектр, ν, см-1:  3422 (N-H), 1643 (C=C). 

Спектр ЯМР  1H (400 MГц, D2O) δ, м. д. (J, Гц): 3.24 д. д. д (1H, J =2.6, 3.2, 17.2 Гц, H-6), 3.35 

д. д. д (1H, J=2.8, 5.2, 17.6 Гц H-6), 3.54-3.48 м (1H, H-3), 3.65-3.57 м (2H, H-3’), 5.79 д. д. д 

(1H, J=2.0, 4.4, 10.4 Гц, H-4), 6.01 д. д. д (1H, J =2.4, 5.6, 10.4 Гц H-5). Спектр ЯМР 13С  (100.6 

MГц, D2O) δ, м. д.:  44.2 (C-6), 54.8 (C-3), 62.5 (C-3’), 125.0 (C-4), 127.4 (C-5). HRMS (ESI): 
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114.0793 (M+H). Вычислено, %: C, 52.63; H, 8.77; N, 24.56. Найдено, %: C, 52.67; H, 8.74; N, 

24.51. C5H10N2O. 

 Синтез of (5S)-3-окса-1,9-диазабицикло[3.3.1]нон-6-eн-2-oна (4). К перемеши-

ваемому раствору соединения 3 (0.051 гр; 0.447 ммоль) в дихлорметане (4.6ml) добавили 

ДИПЭA (10 экв , 0.78 мл; 0.447 ммоль) и трифосген (0.5 экв , 0.066 гр ; 0.447 ммоль) и пере-

мешивали при комнатной температуре в течение 5 минут. Далее, растворитель отоняли и по-

лученное масло очищали колоночной хромотографией (2:1 этилацетат: петролейный эфир). 

Получается желтое масло (0.0031гр; 70%). νmax (neat): 3289,2924 (N-H), 1714 (C=O) cm-1. (400 

MГц, CDCl3)  6.11 (1 H,  ддт,  J=10.0,  6.8, 1.2 Гц , HD  и HC),  5.84 (1H, м, HD or HC ), 4.60 (1H, 

дд, J=10.4, 6.4, HF или HG, CH2-O), 4.45 (2H, дд, J=10.08  Hz, HF или HG, CH2-O, NH), 4.05 (1H, 

ддд, J=17.2, 4.0, 1.2  H2, CH2N), 3.88 (1H, ддд, J=17.2, 4.0, 1.6 H2, CH2N), 3.81 (1H, уш. с, J=5.6 

H2, HE) м.д.   δC (100.6 MГц, CDCl3 ),  130.2 (CH), 125.3 (CH),  74.3 (CH2O),  52.4  (CH2N), 45.5 

(CH) м.д.  

Методика определения биологической активности. Биологическая активность со-

единений 3 и 4 против Acinetobacter baumannii определялась как диско-диффузным методом, 

так и методом зональной диффузии. Испытуемые соединения были растворены в соответ-

ствующем растворителе. Равные объемы микробной флоры (по 1 мл) наслаивались на чашки 

Петри с селективной средой для каждого возбудителя, используя стандартный инокулум, со-

ответствующий по плотности 0,5 стандарту Мак Фарланда, содержащий примерно 1,5•108 

КОЕ/мл. 

Инокулум использовали в течение 15 минут после приготовления. На поверхности пи-

тательной среды при помощи стерильного бактериального сверла были сделаны лунки глу-

биной 4-5 мм, в которые добавляли 0,1 и 0,2 мл исследуемых нами образцов соответствую-

щей концентрации и через 24 часа после термостатирования в инкубаторе при 37ºС опреде-

ляли по величине диаметры зоны подавления роста микроорганизмов. Результаты сравнива-

ли с контролем. Контрольные чашки с питательной средой ставили с бактериальной микро-

флорой того или иного микроорганизма и с растворителем, но без апробирования новых син-

тезируемых препаратов с целью изучения влияния растворителя на биологические свойства. 

 

Заключение 

Новое соединение 4, которое является бициклическим производным 1-азафагомина был 

получен с высоким выходом из (S)-(1,2,3,6-тетрагидропиридазин-3-ил)метанола благодаря 

модификации начальных этапов синтеза. Синтезированные соединения 3 и 4 были исследо-

ваны против Acinetobacter baumannii и полученные многообещающие результаты позволяют 

сделать вывод, что синтезированные соединения действительно представляют интерес как 

потенциальные биологически активные соединения с высокой антибактериальной активно-

стью, которые в будущем благодаря применению инновационных технологий могут приве-

сти к созданию новых эффективных антибактериальных препаратов.  
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SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF IMINOSUGARS AND STUDY OF THEIR 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY 

 

F.N.Axundova 

Baku State University  

e-mail: fidan.axundova.88@mail.ru 

 

(S)-(1,2,3,6-tetrahydropyridazin-3-yl) methanol was synthesized by using Diels–Alder cycload-

dition in the presence of S-BINOL chiral catalyst. Cleavage of the ethyl carbamate groups in the pres-

ence of acidic resin leading to pure (S)-(1,2,3,6-tetrahydropyridazin-3-yl) methanol.  The treatment 3 

with bis(trichloromethyl)-carbonate (triphosgene) in the presence diisopropylethylamine (DIPEA) 

gives the the formation of bicyclic 1-azafagomina. The structures of synthesized compounds were 

proved by IR, 1H NMR, 13C NMR, HRMS (ESI) spectroscopies. synthesized compounds 3 and 4 

were investigated against Acinetobacter, baumannii and promising results were obtained. 

Keywords: pyridazine, iminosugar, 1-azafagomine 
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YENİ İMİNOŞƏKƏR TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN ANTİBAKTERİAL 

AKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ 

 

F.N. Axundova 

Bakı Dövlət Universiteti 

e-mail: fidan.axundova.88@mail.ru 

 

(S) - (1,2,3,6-tetrahidropiridazin-3-il) metanol S-BINOL xiral katalizatoru iştirakı ilə Diels-

Alder reaksiyası əsasında sintez edilmişdir. Etil karbamat qruplarının turşu rezini iştirakında ayrıla-

raq (S)-(1,2,3,6-tetrahidropiridazin-3-il) metanolun alınmasına gətirib çıxarır. Bis (trixlorometil) 

karbonat (trifosgen) və diizopropiletilamin (DİPEA) ilə 3 birləşməsinə təsir edərək yeni bisiklik 1-

azafaqamin sintez edilmişdir. Sintez olunmuş məhsulların quruluşları NMR, İQ və Kütlə spektro-

metri analiz metodları ilə təsdiq edilmişdir. Acinetobacter, baumannii əleyhinə 3 və 4 maddələri an-

tibakterial aktivliyi tədqiq olunmuş və arzu olunan nəticə əldə edilmişdir.  

Açar sözlər: piridazin, iminoşəkər, 1-azafaqamin 
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KÜKÜRD SAXLAYAN BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ, SİYRİLMƏYƏ VƏ YEYİLMƏYƏ 

QARŞI XASSƏLƏRİN TƏDQİQİ 

 

G.G. İsmayılova 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

gunay.ismayilova87@mail.ru 

 

Monoxlor sirkə turşusunun mol nisbətindən asılı olaraq qliserinlə reaksiyasından mono(xlora-

setil)qliserid, di(xlorasetil)qliserid və tri(xlorasetil)triqliseridlər alınmışdır. Qliserinin mürəkkəb 

efirlərinin ksantogen turşusunun kalium duzu ilə qarşılıqlı təsirindən butilksantatsirkə turşusunun 

2,3-dihidroksipropil, 2-hidroksi-1,3-bis(butilksantogenatoasetiloksi)propan və 1,2,3-(triksantogena-

toasetil)triqliserid efirləri alınmışdır. Kükürd saxlayan törəmələrin siyrilməyə və yeyilməyə qarşı 

xassələri öyrənilmişdir və ksantogenat turşusunun törəmələri effektli siyrilməyə qarşı xassələrə ma-

likdir.  

Açar sözlər: qliserin,monoxlorsirkə turşusu, kalium ksantogenat, aşqarlar, siyrilməyə qarşı 

xassələr,qaynaq yükü 

 

GİRİŞ 

Bərpa olunan enerji mənbəyi kimi bitkilərdən, yosunlardan yanacaq (biodizel) alınması sahə-

sində tədqiqatların genişlənib tətbiq tapdığı son illərdə qliserin böyük ehtiyatı olan kimyəvi xammal 

növünə çevrilmişdir. Qliserindən farmakologiyada, ətriyyat-kosmetika, yeyinti, tütün sənayesində, 

aşqar kimi, partlayıcı maddələrin alınmasında, kənd təsərrüfatında, antifriz kimi, poliqrafik rənglər-

də emulqator kimi və s. sahələrdə istifadə olunur [1-2]. 

Qliserin törəmələrinin əksəriyyəti toksiki olmayan və ya az toksiki məhsullara çevrilməklə, 

mikroorqanizmlər tərəfindən yaxşı parçalanır. Onların bu xüsusiyyəti ətraf mühitin qorunması üçün 

çox vacibdir [3].  

Siyrilməyə qarşı aşqarlardan kükürd, fosfor, azot, xlor, bor saxlayan üzvi birləşmələr effektli-

dir, Bunlardan ksantogenat turşusunun törəmələri daha çox işlənir [4-11]. Əsas maraq tərkibində 

hidroksil və karbonil qrupları saxlayan ksantogenat turşusunun törəmələrinin alınmasına yönəlmiş-

dir.  

Ksantogenat turşusunun törəmələri yüksək sürtünmə xassələrinə malikdir. Bu nöqteyi-nəzər-

dən qliserin əsasında yeni aşqarların yaradılması çox mühümdür.  

İşin məqsədi qliserinin mürəkkəb efirləri və onların ksantogenat törəmələrinin alınması və 

siyrilməyə,yeyilməyə qarşı xassələrinin öyrənilməsidir.  

Qliserinin mürəkkəb efirləri – mono-, di- və triqliseridlər aşağıdakı sxem üzrə alınmışdır:  
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Optimal çıxımı müəyyənləşdirmək məqsədilə diqliseridin timsalında müxtəlif katalizator və 

həlledicilərdən istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həlledici kimi toluol, katalizator kimi toluolsul-

foturşu götürüldükdə və reaksiya 110°C temperaturda aparıldıqda yüksək çıxım alınır. 

 

Cədvəl  

 

Qliserinin mürəkkəb efirlərinin fiziki kimyəvi xassələri 

 

 

Reaksiya məhsulları  

Çıxım, 

%  

Qaynama 

temperaturu,  
0

C/ mm pt.ct  

nD
20 d4

20 

MR
D
  

Tapılmış  Hesablanmış  

Mono(xlorasetil)qliserid 78  135-137/0.7  1,4828  1,3665  35.20  34,86  

Di(xlorasetil)qliserid 80  190-191/1.2  1,4843  1,4464  48.49  49,09  

Tri(xlorasetil)triqliserid 80 -- 1,4876 1,4537 63,67 63,33 

 

Qliseridlərdə funksional qrupların mövcudluğu İQ-spektroskopiya üsulu ilə təsdiqlənmişdir. Belə 

ki, mono- və di(xlorasetil)qliseridlərdə hidroksil qrupunun udulma zolağı 3389 sm-1, karbonil qrupunun 

udulma zolağı isə 1749 sm-1 sahədə müşahidə olunur. Lakin tri(xlorasetil)triqliseriddə hidroksil 

qrupuna aid udulma zolağı müşahidə olunmur. Bu da, onu təsdiq edir ki, qliserinin 3 hidroksil qrupu 

mürəkkəb efir qruplarıi ilə əvəz olunmuşdur.  

Alınan qliseridlərin ksantogen turşusunun kalium duzu ilə qarşılıqlı təsirindən kükürd saxlayan 

birləşmələr aşağıdakı sxem üzrə alınmışdır:  
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Təcrübi hissə  
Üçboğazlı kolbaya 1:1, 1:2, 1:3 nisbətinə uyğun olaraq  16,9q (0,1 mol) 2,3-dihidroksipropilxlo-

rasetat, 24,5q (0,1 mol) 1,3-dixlorasetiloksi-2-hidroksipropan, 32,2q (0,1 mol) 1,2,3-trixlorasetilok-

sipropan və 18,8 q (0,1 mol), 37,6q (0,2 mol), 56,4q (0,3 mol) butilksantogenat turşusunun kalium du-

zu, 60-80 ml aseton əlavə edilir. 4-6 saat ərzində  50°C-də su hamamında qarışdırılır. Reaksiya məhsulu 

benzolla durulaşdırılıb,su ilə yuyulduqdan sonra benzol qovulur və qalan məhsul vakuumda qurudulur 

Ekzotermik reaksiya nəticəsində  götürülən nisbətə uyğun oaraq  suda yaxşı, yağda pis həll olan 

butilksantatsirkə turşusunun 2,3dihidroksipropil efiri , üzvi həlledicilərdə və yağda həll olan, suda həll 

olmayan sarı rəngli 2-hidroksi-1,3-bis(butilksantogenatoasetiloksi)propan efiri və 1,2,3-(triksantoge-

natoasetil)triqliserid efiri alınmışdır 

 

 

Cədvəl 

 

Ksantogenat qrupları ilə əvəz olunmuş qliseridlərin fiziki-kimyəvi xassələri 

 

Reaksiya məhsulları  nD
20 d4

20 
MR

D
  

Tapılmış  Hesablanmış  

Butilksantatsirkə turşusunun-2,3-

dihidroksipropil efiri  
1,5452  1,2526  71,22  71,30  

2-hidroksi-1,3-

bis(butilksantogenatoasetiloksi)propan 

 

1,5394  1,2224  121,05  121,98  

1,2,3-(triksantogenatoasetil)triqliserid  

 
1,5547 1,2306  172,60 172,66  

 

Həmin maddələrin quruluşu İQ-spektroskopiya üsulu ilə təsdiqlənmişdir. 

Butilksantatsirkə turşusunun 2,3-dihidroksipropil efiri və 2-hidroksi-1,3-bis(butilksantogena-

toasetiloksi)propanın İQ spektrində hidroksil qrupunun udulma zolaqları 3454 sm-1 və 3469 sm-1, 

karbonil qrupunun udulma zolaqları 1743 sm-1 və 1735 sm-1 sahələrində müşahidə olunur.  

1,2,3-tri(ksantogenatoasetiloksi)propanda karbonil qrupunun udulma zolağı 1710 sm-1 sahə-

sində müşahidə olunur, hidroksil qrupunun udulma zolağı isə müşahidə olunmur. Bu da, reaksiyanın 

tam getməsini təsdiqləyir. 

Əsas nəticələr və onların müzakirəsi 
Alınan birləşmələrin siyrilməyə və yeyilməyə qarşı xassələri MC-20 yağı tərkibində öyrənilmiş-

dir. Tədqiqatlar 4-kürəli sürtünmə maşınında ГОСТ 9490-75 üzrə aparılmışdır. Qiymət göstəriciləri siy-

rilmə indeksi (Из), böhran yükü (Рк), qaynaq yükü (Рс) və 1 saat ərzində 392,4 N təzyiqdə sıxılan 

üst kürəciyin alt kürəcikdə yeyilmə izinin diametrindən (Ди) ibarətdir  
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Cədvəl 

 

Qliserinin mürəkkəb efirlərinin siyrilməyə və yeyilməyə qarşı xassələrinin göstəriciləri 

 

Sınaq 

№-si 
Sınaq nümunəsi  

Maddələrin 

qatılığı,  

%  

Siyrilməyə və yeyilməyə qarşı  xassələr, 4-kürəli 

sürtünmə maşınında,  

ГОСТ 9490-75 üzrə  

siyrilmə 

indeksi,  

Из 

böhran 

yükü,  

Рк, N  

qaynaq 

yükü  

Рс, N  

yeyilmə izinin 

diametri  

Д
и
, mm,  

392N, 1 saat  

1.  МС-20 yağı  –  31,8  794 1568 0,72  

2.  ClCH
2
COCH

2
CH - CH

2
OCCH

2
Cl

OH OO  

1  39,8  800  2500  0,90  

3.  —"—    —"—   —"—   —"—  3  45  1000  2500  0,72 

4.  —“—    —“—   —“—   —“—  5  50  1000  3160  0,85  

5.  —“—    —“—   —“—   —“—  8  67,7  1000  4000  0,84  

6.  Хлорэф-40  5  43  800  2500  0,84 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, qliseridlərin yağda qatılığı artdıqca yağlayıcılıq xassələri də artır. 

Cədvəldə müqayisə üçün хлорэф-40 məlum aşqarının nəticələri də verilmişdir. Alınan qliseridlərin 

xassələri хлорэф-40 aşqarından xeyli üstündür. 

Cədvəl 

 

Ksantogenat qruplari ilə əvəz olunmuş qliseridlərin siyrilməyə və yeyilməyə  

qarşı  xassələrinin göstəriciləri 

 

Sınaq 

№-si 
Sınaq nümunəsi 

Maddə-

lərin 

qatılığı, 

% 

Siyrilməyə və yeyilməyə qarşı 

xassələr, 4-kürəli sürtünmə 

maşınında, ГОСТ 9490-75 üzrə 

siyril-

mə 

indeksi 

Из 

böh-

ran 

yükü 

Pк, N 

qayna

q 

yükü 

Рс, N 

yeyil-

mə 

izinin 

dia-

metri 

Ди, 

mm, 

392N, 

1 saat 

1 
МС-20 yağı  –  31,8  794 1568 0,72  

2 
C

4
H

9
OCSCH

2
COCH

2
 - CH - CH

2
OCCH

2
SCOC

4
H

9

S O SOHO
 

5 45 1000 2000 0,85 
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3 

C
4
H

9
OCSCH

2
COCH

2
 - CH(OCCH

2
SCOC

4
H

9
) -

S O OO S S

CH
2
OCCH

2
SCOC

4
H

9

 

5 56 980 3150 0,80 

4 ЛЗ-23K 5 53 1225 2764 0,76 

 

Nəticə 

Cədvəldən göründüyü kimi, ksantogenat turşusunun yeni törəmələri yağlayıcılıq xassələrini 

xeyli yaxşılaşdırır. Molekulunda 3 ksantogen qrupu olan maddə 2 ksantogen qrupu olan maddədən 

xeyli üstündür. Alınan qliseridlər, həm də ЛЗ-23K məlum aşqarından daha effektlidir.Bu  qliseridlə-

rin yeyilməyə qarşı xassələri bir az zəifdir.  

Alınan nəticələrə əsasən ksantogen turşusunun törəmələri yaxşı siyrilməyə qarşı xassələrinə 

görə TM-3 markalı transmissiya yağının  alınmasında tətbiq oluna bilər. 

 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə 
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SYNTHESIS OF SULFUR CONTAINING COMPOUNDS AND STUDY ANTI-WEAR, 

ANTI-SEIZE PROPERTIES 
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The mono (chloracetyl) glyceride, di (chloracetyl) glyceride, and tri (chloracetyl) triglycerides 

were obtained from the reaction of glycerol, depending on the mole ratio of the monochloric acid. 

2,3-dihydroxypropyl, 2-hydroxy-1,3-bis (butylksantogenogenatoacetyloxy) propane and 1,2,3- 
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(trichantantogenatoacetyl) triglyceride were obtained due to the interaction of xanthogenic acid with 

potassium salts of glycerin compounds. The properties of sulfur-containing derivatives have been 

investigated, and xenogenic acid derivatives have effective anti-inflammatory properties. 

Keywords: glycerin, monochloric acid, potassium xanthate, additives, antioxidant properties, 

welding load 

 

СИНТЕЗ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ПРОТИ-

ВОИЗНОСНЫХ, ПРОТИВОЗАДИРНЫХ СВОЙСТВ 

 

Г.Г. Исмайлова 
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Получены моно (хлорацетил) глицерид, ди (хлорацетил) глицерид и три (хлорацетил) 

триглицериды.от реакции глицерина в зависимости от мольного соотношения монохлорной 

кислоты. 2,3-дигидроксипропил, 2-гидрокси-1,3-бис (бутилксантогененатоацетилокси) пропан и 

1,2,3- (трихантантогенатоацетил) триглицерид были получены благодаря взаимодействию 

ксантогенной кислоты с калиевыми солями глицериновых соединений. Свойства серосодер-

жащих производных были исследованы, и производные ксеногенной кислоты обладают 

эффективными противоизносными свойствами. 

Ключевые слова: глицерин, монохлорная кислота, ксантогенат калия, присадки, антиок-

сидантные свойства, сваривания  нагрузка 
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ОСОБЕННОСТИ БЕССЕРНОГО ВУЛКАНИЗАЦИЯ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО 

КАУЧУКА ОСУЩЕСТВЛЕННОГО РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

 

Г.Н. Ахундзадa 
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Проведено термическое, радиационное и радиационно-термическое структурирование 

БНК, введением состав низкомолекулярные хлорсодержащие, малеимидные и триазиновые 

соединений. Методом золь-гель анализа изучена параметр пространственный сетки вулкани-

затов после его структурирования под действием температуры и ионизирующего излучения. 

Структура радиационных и термических вулканизатов определена методом Фурье спектро-

скопии. 

Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук; сшивания; хлорсодержащие соедине-

ния; термо-радиационная вулканизация; ионизирующее излучение 

 
 

Введение 

Эластомерные материалы на основе каучука широко используются в нефтяной про-

мышленности в качестве герметизирующих и уплотняющих деталей в различных агрегатах 

эксплуатирующийся сложных динамических условиях (морской воде, глинистых растворах, 

суспензия, нефтеносных жидкостях). От долговечности эластомерных материалов во многом 

зависит стабильность работы оборудования. [1-3] 

На эксплуатационные характеристики эластомерных материалов существенным обра-

зом можно изменением способов вулканизации [4, 5], поскольку при этом удаются соста-

вить разнообразные вулканизационные структуры, отвечающие за те или иные свойства го-

тового материала [6,7] 

Представлялось перспективным применять различные способы Серного структуриро-

вание БНК введение в системы хлорсодержащих, малеимидных и триазиновых соединений. 

Работы, в этом направлении обрывочные. 

 

Методика и объект исследования  
В качестве объекта исследования использовали синтетический бутадиен-нитрильный 

каучук (БНК) марки СКН-40 российского производство и низкомолекулярные реакционно-

способные соединение хлорсодержащих ароматических, а также, малеимидных и триазино-

вых соединений. Вулканизующие системы показаны в таблице 1. 

Механическую пластикацию БНК проводили на лабораторных вальцах c размером 

160x320 мм при 20ºС±10º С. Загрузка вальцев составляла 100 г с фракцией f=1:2, готовили 

эластомерные смеси (мас.ч. на 100 мас.ч.  каучука), содержащие низкомолекулярные органи-

ческие и неорганические соединения. (таблица 1.) 

Пластикацию проводили в течение 0-60 минут. После пластикации БНК, формировали 

образцы в электропрессе в виде пластинок толщиной, 0,3 мм при 143º С. 

Строение и чистота органических продуктов были подтверждены данными ИК, УФ, 

ЯМР спектроскопии и определением температуры плавления. 

Радиационная вулканизация проводили на γ-установке Со60.  Мощность источника из-

лучения в период исследования составляла 25 кГр/ч. Характеристики установки Со60 даны в 

[8]. При комбинированной радиационно-термической вулканизации смесей и эластомерных 

материалов, предварительно прогретых в прессе 143º С в течение 5-8 минут, облучали с по-

http://72.80.tm/
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мощью источника ионизирующего излучения Со60 в воздушной среде при температуре 25ºС 

и на интервале доз от 0-500 кГр. 

Золь и гель анализ проводили по методу [9]. При этом образцы из экстрагировали горя-

чим ацетоном в течении 24 часов высушивали до постоянного веса, а затем вновь экстраги-

ровали холодным бензолом в течении 24 часов. 

Разницу между объемной долей эластомера и средней молекулярной массой отрезка моле-

кулярный цепи определяли по максимуму набухание образца в толуоле. Расчёт проводили по 

уравнению Флори-Ренера [10]. Реологические свойства смесей и вулканизатов определяли в то-

луоле при 20º С на капиллярном вискозиметре Уболлоде.    

Выход характеристической вязкости у образцов проводили по формуле Марка Хаувин-

га при значении константы, к=1.16х104 и α=0.79. 

Изучение молекулярной структуры сшитого эластомера наблюдали методом Фурье 

спектроскопии в области 790-3000 см-1. Интерпретацию спектра проводили в соответствии с 

корреляционными таблицами и руководствами. 

Физико-механические свойства эластомеров определяли в образцах в вулканизо-

ванных: при повышенных температурах, под действием облучения, комбинированным тер-

морадиационным способом. 

 

 

Таблица 1  
 

Состав исследованных систем 1-6 

 

Компоненты 

Содержание: масс.ч. на 100 масс.ч. каучука 

Системы 

1 2 3 4 5 6 

БНК (СКН-40) 100 100 100 100 100 100 

ГХПК 3, 0 3, 0 - - - - 

ДХДЭАСТ - - 2, 5 2, 5 - - 

ДМФМ - - - - 2, 0 2, 0 

ZnO 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 

Рубракс 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 

Агидол 2, 0 2, 0 2, 0 2, 0 2, 0 2, 0 

Технический 

углерод (П324) 
- 50 - 50 - 50 

 
 

Результаты и обсуждение 

Интересная закономерность при рассмотрении влияние концентрации ГХПК и сши-

вающих систем стойкость к вулканизации. Как показывает результаты испытания (рис. 1.)  ис-

пользуемые низкомолекулярные сшивающий агент ГХПК и сенсибилизатор ДАФСТ, ускори-

тель ДМФМ в эластомерных смесях после прогрева (143˚С) в течении 15-18 минут повышают 

их склонность к подвулканизации в допустимых пределах. По относительному положению кри-

вых изменения вязкости модельных смесей в процессе прогрева можно сделать вывод, в систе-

ме 1 и 2 склонность к подвулканизации выше.  Наименее эффективным для указанных систем 

оказался система 1 с участием ГХПК. 
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Рис. 1. Кинетика изменение вязкости по Муни эластомерных 

смесей от продолжительности времени: 1. Система 1; 2. Система 3; 3. Система 5 

 

Изучение влияния низкомолекулярных продуктов на реологические свойства вулкани-

затах довольно трудная проблема считается, что эластомер при смешении адсорбируется 

низкомолекулярными соединениями и что, этой процесс зависит от молекулярной массы ка-

учука. Сравнение значений параметра τ35- τ5 характеризующего скорость структурирования 

в зависимости от состава и строения низкомолекулярных соединений показано в табл. 2. 

 

 

Таблица 2  
 

Влияние структурирующих систем на сшивающего способность 

БНК в процессе прогрева определенную на вискозиметре Муни 

 

Структурирующая си-

стема 

Начало структуриро-

вания τ5 , мин. 

Структурирования 

 τ35-τ5 , мин. 

Система-1 3.5 4.6 

Система-2 4.5 5.7 

Система-3 5.2 6.0 

 

Изменение характеристической вязкости облученных образцов показаны на рис. 2. 

Показано что, в процессе прогрева определённую в вискозиметре Муни при 120 граду-

сов начало структурирования для системы 1 является 5 мин., в других эластомерных систе-

мах это значение ниже.  
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Рис. 2. Зависимость характерической вязкости в образце от дозы облучения 

1. Система 1; 2. Система 3; 3. Система 5 
 

Показано что, в процессе прогрева определённую в вискозиметре Муни при 120 граду-

сов начало структурирования для системы 1 является 5 мин., в других эластомерных систе-

мах это значение ниже.  

Структурирование в области времени τ35-τ5 для исследуемых систем разное. Отсюда 

следует, что используемые сшивающие агенты (ГХПК)  также влияние ускорителя (ДАФСТ) 

на термическое вулканизация БНК можно считать положительно. 

Из Рис. 1. следует отметить что, для полимерных систем при малых дозах, характери-

стическая вязкость составляет 0.4 и 0.6.  С возрастанием поглощенной дозы увеличивается 

молекулярная масса в обоих системах. Обратная изменение наблюдается в терморадиацион-

ных образцах.  При дозе 500 кГр радиационно-химический выход (G) вязкости составляет 

2.4, которые выше чем образцы полученными после прогрева и облучении.  С возрастанием 

поглощенной дозы (600 кГр) и времени прогрева (90 мин.)  вязкость падает.  

Уменьшение молекулярной массы термических и радиационно-термических вулкани-

затов результат деструкции главный цепи полимера. Повышение вязкости в области значе-

ние поглощенной дозы 100-500 кГр, может быть связано с образованием пространственной 

структур, реакции внутримолекулярного поперечного сшивания.    

Количество растворимой золь фракции полимерных систем (система 1), при дозах об-

лучения 100 кГр достигает 20% (рис. 1, кривая 3) после облучения 400-500 кГр полимер пол-

ностью становится нерастворимым, что свидетельствует о структурировании  молекул цепей 

полимера.  Следовательно, увеличение молекулярной массы каучука в процессе облучении 

осуществляется с участием винильных групп расположенных в положениях 1, 2. [11] 

Известно, что, одним из важных факторов, влияющих на эффективность процессов 

сшивания является влияние различных факторов. 
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По величине равновесного набухания вулканизата можно судить о степени сшивания 

эластомеров, т.е. изменениях концентрация поперечных связей. 

Результаты испытаний показали, что в термических и радиационных вулканизатах чис-

ло поперечных связей ниже чем у терморадиационных вулканизатов (табл. 3). Из табл. 3. 

следует, что значения nc для модельных систем не одинаково. Концентрация поперечных 

связей в вулканизатах с исследуемыми низкомолекулярными реакционно способными со-

единениями (НРС) возрастает в соответствии с активности последних. Можно сказать, что 

вулканизационная активность НРС, непосредственно связана с их химической структурой. 

 
 

Таблица 3  
Выход поперечных связей и сшитых молекул в ненаполненных 

вулканизатах на основе БНК 

 

 

 

 
 

 

Система 

Вид вулканизации 

 
 

Термическая (143˚Сх40') 
Радиационная 

Д=500 кГр 

Терморадиационная 

160˚С х 5'+Д=300 кГр 

Число 

сшитых 

молекул, 

1/Мnτ 

Число попе-

речных свя-

зей,  

см3 

Число 

сшитых 

молекул, 

1/Мnτ 

Число попе-

речных свя-

зей, 

 см3 

Число сши-

тых моле-

кул, 1/Мnτ 

Число попе-

речных свя-

зей,  

см3 

 

Система-1 
 

1.4 
 

6.4 
 

0.8 
 

2.9 
 

2.1 
 

7.5 

 

Система-2 
 

1.1 
 

5.9 
 

1.0 
 

2.4 
 

1.7 
 

6.3 

 

Система-3 
 

0.8 
 

4.7 
 

0.8 
 

2.2 
 

1.1 
 

3.8 

 

На основании ИК-спектров, представленных на рис. 3 и рис. 4 можно сделать следящие 

выводы. 

Для исследованных модельных смесей наблюдается ряд одинаковых изменений при 

прогреве. Уменьшается интенсивность полость 1440 см-1, которую относят к деформацион-

ным колебаниям связи С-Н в группе –СН2, а также интенсивность полос 1640 и 1340 см-1, 

обусловленных соответственно внеплоскостными и деформационными колебаниям связи С-

Н в группе -СН=СН- транс конфигурации [12]. Появление новой полосы в облаcти 2320 см-1 

ряд авторов связывает с образованием комплексных соединений групп -С≡N и хлоридов ме-

таллов [13-15]. Заметно уменьшается интенсивность полосы поглощения в области 750 см-1, 

обусловленной колебаниями связи С-Cl. Это дает основание считать, что при термической 

вулканизации имеет место интенсивное отщепление хлора от молекул вулканизующих аген-

тов. По-видимому, уменьшение интенсивности полосы в области 1230см-1 связано с отщеп-

лением хлора. 
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Рис.3. ИК- спектры ненаполненного вулканизата (система 1) 

после прогрева при 150˚С х 40' 

 

1. ___________ БНК (без участие НРС) 

2.        - - - - - - - - -  Система 1. 

 
 

Рис.4. ИК-спектры облученного ненаполненного  вулканизата 

(Система 5) от дозы об лучения (Д=500 кГр) 

 

Как известно, работоспособность ЭМ существенно зависит от температуры среды, в 

контакте с которой они находятся, от температуры эксплуатации. Чтобы выяснить влияние 

этих факторов проводили испытания свойств ЭМ содержащих НРС, до и после контакта с 

агрессивными средами, в которых приходится работать уплотнителей агрегатов буровых 

установки других аппаратов, применяемых в нефтяной технике. Результаты анализов приве-

дены в табл. 4. 
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Таблица 4  
 

Эксплуатационные показатели наполненных вулканизатов на основе БНК 

(Система 1) после их выдержки в агрессивных средах 

 

 

Показатели 

Вид вулканизации 

Термическая 

(143˚Сх40') 

Радиационная 

Д=500 кГр 

Терморадиационная 

160˚С х 5'+Д=300 кГр 
 

Сопротивление разрыву (МПа) в среде (80-100˚С) 

 

морская вода 11 9 13 

нефтеносный раствор 10 10 14 

пироконденсат 12 11 12 
 

Накопление остаточной деформации сжатия, ε, (100˚С) 

 

морская вода 70 55 58 

нефтеносный раствор 63 47 51 

пироконденсат 60 42 45 
 

Коэффициент теплового старение, К (100˚С) 

 

морская вода 0.77 0.79 0.75 

нефтеносный раствор 0.87 0.81 0.89 

пироконденсат 0.69 0.72 0.82 
 

Набухания, мас. % 

 

морская вода 114 85 88 

нефтеносный раствор 68 71 57 

пироконденсат 71 56 48 

 

Исследовали свойства всех трех типов технологических процессов с использованием 

тепла и ионизирующих излучений. Полученные данные свидетельствуют о том, что полу-

ченные ЭМ, содержащие НРС (ГХПК, ДХДЭАСТ, ДМФМ) меньше набухают в агрессивных 

средах по сравнению с известными полученные с участием серы [16]; имеет высокой коэф-

фициент воде и нефтеносных растворах при 80-100˚С. Значение остаточной деформации 

сжатия после контакта со средой радиационных вулканизатов оказалось ниже чем термиче-

ских и терморадиационных вулканизатов. 

Исследованиями проведенными по определению физико-механических свойств, напол-

ненных вулканизатов на основе БНК с участием НРС установлено, что вулканизаты содер-

жащие НРС содержащие С-С химической связи по сравнению с известными полученные по-

лусульфидными связями (С-Sx-C) при всех способах вулканизации более реакционноспособ-

ны [16]. 

Радиационные вулканизаты уступают термическим и радиационным вулканизатам по 

прочности, но превосходят их по сопротивлению тепловому старению и стойкости к дей-

ствию растворителей. 

 

Заключение 

Проведено исследование применение низкомолекулярных реакционноспособных со-

единений (НРС) (ГХПК, ДХДЭАСТ, ДМФМ) в составе БНК для проведения радиационно-

химический вулканизации. Исследованы особенности изменения степени структурирования 

БНК и их смесей в присутствии НРС, оксид цинка, а также технического углерода (наполни-
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тель) в составе вулканизующей группы. Методом золь-гель анализа установлено, что в про-

цессе радиационно-химической сшивании БНК приводит к увеличению ненасыщенных 

групп в молекуле и повышению ее чувствительности к действию тепла и изучения, проявля-

ющемся в увлечение выхода число сшитых молекул и эффективных поперечных связей (С-

С). 

Характер полученных зависимостей выхода поперечных связей от поглощенной дозы и 

ИК-спектров свидетельствует, что при действии тепла и облучении смесей при 143˚Сх40' и 

Д=500 кГр дозе появляются двойные связи различный конфигурации, причем распределение 

в сшитых молекуле БНК составляет 1.2 связей 16%, транс 64%. 

Результаты проведенных исследований позволяет сделать вывод, что эластомерные ма-

териалы (ЭМ) полученные радиационно-химическим способом и содержащие в составе НРС 

могут быть использованы для изготовления ЭМ, длительно работающих в жидких агрессив-

ных средах. 
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BUTADİEN NİTRİL KAUÇUKUNUN MÜXTƏLİF ÜSULLARLA KÜKÜRDSÜZ  

VULKANLAŞMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
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Butadien-nitril kauçukunun tərkibinə kiçik molekullu xlorlu birləşmələr olan, maleimid və 

triazin daxil etməklə termiki, radiasion və radiasion-termiki üsullarla aparılan vulkanlaşma prosesi 

tədqiq olunmuşdur. Zol-gel analiz metodunun köməyi. radiasiyanın və temperaturun təsiri ilə alın-

mış kompozitlərin fəza quruluş parametrləri təyin olunmuşdur. Radiasion və termiki vulkanizatların  

quruluşu İQ Furye spektroskopunun köməyi ilə öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: butadien-nitril kauçu; termo-radiasion vulkanlaşma; tikilmə; xlortərkibli birləş-

mələr; termo-radiasion vulkanlaşma; ionlaşdırıcı şüalanma  

 

 

THE FEATURES OF NON-SULPHUR VULCANİZATİON OF BUTADİENE NİTRİLE 

RUBBER IMPLEMENTED BY VARIOUS METHODS 

 

H.N. Akhundzada 

Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences 

hacivahidd@gmail.com 

 

Thermal, radiation and radiation-thermal structuring of  nitrile-butadiene rubber (NBR) was 

carried out by introducing the composition of low molecular weight chlorine-containing, maleimide 

and triazine compounds. The sol-gel analysis method was used to study the spatial grid parameter of 

vulcanizates after its structuring under the influence of temperature and ionizing radiation. The 

structure of radiation and thermal vulcanizates was determined by Fourier spectroscopy. 

Keywords: nitrile butadiene rubber; crosslinking; chlorine compounds; thermo-radiation vul-

canization; ionizing radiation 
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Zəncirvari oksidləşmə proseslərində son və aralıq oksidləşmə məhsulları hidroperoksidlərin 

çevrilməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bu səbəbdən oksidləşmə proseslərini öyrənərkən tədqiqatçıların 

əsas diqqəti hidroperoksidlərin parçalanma xüsusiyyətlərinə yönəlir. Bu yanaşma əsas və açar məna 

daşıyır. Cari tədqiqat işi nanokarbon əsaslı nanotitan dioksid katalizatorunun təsiri altında kumilhid-

roperoksidin 60-120°C temperatur intervalında parçalanma prosesinin öyrənilməsinə həsr olunmuş-

dur. Hidroperoksidin parçalanma dərəcəsi yodometrik üsul ilə, sərf olunan aktiv oksigenin miqdarı-

nın təyini ilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, katalizatorun əsaslı təsiri yalnız 100oC temperaturun-

dan sonra başlayır. Alınmış nəticələr kumolun katalitik oksidləşmə prosesinin yüksək çevrilmə də-

rəcəsi və selektivliklə aparılması üçün istifadə edilmişdir. 

Açar sözlər: Çox laylı karbon nanoboruları, kumilhidroperoksid, oksidləşmə reaksiyası, ter-

miki parçalanma, heterogen katalizator 

 

Giriş 

Hal-hazırda tipik bir üzvü peroksid olan kumilhidroperoksid (KHP) kumolun reaktorda oksid-

ləşdirici kimi havanın oksigeni və ya saf oksigen istifadə edərək oksidləşməsi nəticəsində əmələ gə-

lir  [1]. KHP akrilonitril-butadien-stirol sopolimerinin polimerləşməsini həyata keçirir və katalitik 

parçalanma ilə kimya sənayesində fenol və aseton istehsal etmək üçün geniş istifadə olunur [2-4]. 

Dünyadakı fenol istehsalının əksəriyyəti artıq bu üsula əsaslanır. Eyni zamanda iki KHP molekulu 

kondensasiya reaksiyasına məruz qalaraq dikumilperoksid (DKPO) əmələ gətirməklə dimerləşdirilə 

bilir [5]. Lakin bütün bunlara baxmayaraq kumilhidroperoksid termiki parçalanmaya həssas olub 

termiki qəzalara səbəb ola bilir [6-8]. Buna görə KHP-nin termiki parçalanma xüsusiyyətləri və bu 

zaman baş verə biləcək təhlükələri araşdırmaq çox vacibdir. Son illərdə KHP-nin termal parçalanma 

reaksiyası əsasən parçalanma məhsulları, kinetik modellər, istilik parametrləri və katalizatorların tə-

siri məsələləri nəzərə alınmaqla müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır. [9] Məsələn Kletz 

öz tədqiqatlarının nəticəsi kimi 382 K temperaturda reaksiya başlanğıcından 5 saat sonra oksidləş-

mə kalonkasında partlayışın meydana gəldiyini bildirmişdi. Şiddətli termal parçalanmaya məruz 

qalma tendensiyası sayəsində, KHP-nin reaktiv xüsusiyyətlərinin hələ tam olaraq müəyyən edilmə-

məsinə baxmayaraq, davranışı kimyəvi və kinetik baxımdan müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən [9-11] 

öyrənilmişdir. Xüsusilə ədəbiyyat məlumatları arasındakı ən böyük uyğunsuzluq kumol içərisində 

KHP-nin parçalanması mərhələsidir [12]. Belə ki, 1951-ci ildə Kharasch KHP-nin termiki parçalan-

ma məhsullarını təhlil edərək müxtəlif həlledicilərdə mümkün mexanizmlərin yaradılması ilə məş-

ğul olmuşdur [13]. Hou 90°C-dən aşağı temperaturda termal aktivlik monitoru tərəfindən təsbit edi-

lən 80%-li KHP məhlulunun termiki parçalanmasına dair avtokatalitik reaksiya mexanizmini təklif 

etmişdir [14]. Həmçinin Miyake və Di Somma tərəfindən spektroskopiya, kalorimetriya, xromatoq-

rafiya, tarazlıq və istilik balansı tənlikləri ilə KHP-nin 30-dan 80%-ə qədər konsentrasiyasında avto-

katalitik ekzotermik reaksiyalarını tədqiq edilmişdir [12,15,16]. Son illərə nəzər yetirsək isə görərik 

ki [1]-ci ədəbiyyatda tədqiqatçılar maye-bərk əsaslı istilik  keçidinin qarışıq  fenomenini ortaya çı-

xarmak üçün, KHP-nin parçalanmasında iki fazalı axın və çox fazalı kimyəvi reaksiya, KHP-nin 

fərqli bir kütləylə parçalanmasını qapalı təzyiqli bir qabda stimülə etmək üçün hesablamalı maye di-

namikası (HMD) yanaşmasını  tətbiq etmişdir. Məlum bir reaksiya sxeminə və differensial skanedi-
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ci kalorimetrin nəticələrindən ortaya çıxan kinetikaya əsaslanaraq, KHP-nin parçalanmasının geniş 

bir HMD modeli yaradılmışdır. Nəticə olaraq, reaksiyanın gedişi haqqında ətraflı məlumat əldə 

edilmiş və temperaturun paylanması, təzyiq, reaksiya dərəcəsi və reaktorda axın sürəti də araşdırıl-

mışdır. Nəhayət, HMD modelinin etibarlılığını yoxlamaq üçün qapalı təzyiqli reaktorda müxtəlif 

testlər (CPVT) aparılmışdır. Bu iş, KHP-nin termiki parçalanmasını və reaktiv təhlükələrinin qiy-

mətləndirilməsini dərindən başa düşmək üçün əlverişlidir.  

Digər bir tədqiqat işində tədqiqatçılar kumilhidroperoksidin avtokatalitik ekzotermik parça-

lanmasını araşdırmaq üçün izotermik mikrokalorometrdən istifadə etmişdir. Kumilhidroperoksidin 

ekzotermik aktivliyi 75°C ilə 90°C (daha çox 80⁰C) arasındaki temperatur  intervalında izotermal 

şərtlər altında öyrənilmiş və mikrokalorimetr vasitəsilə təxminən 20 gün ərzində aparılmış izotermal 

testlər nəticəsində ekzotermik termoqramlar əldə olunmuşdur. Reaksiyanın istiliyi, başlanğıc tempe-

raturu və avtokatalitik davranışları müəyyən edilmişdir [17].  

Bu işdə, [18] KHP-nin termiki parçalanması izotermik təcrübələr, adiabatik və skanedici kalo-

metriya vasitəsi ilə tədqiq edilmişdir.  Müxtəlif konsentrasiyalarda (80% -30%) KHP məhlulu üzrə 

yığılmış məlumatların təhlili prosesi tənzimləyən kinetik parametrləri qiymətləndirməyə imkan ve-

rir. Tədqiqat işində həmçinin karbinol və ya asetofenon yaxud α-metilstirol kumoldakı KHP məhlu-

luna az miqdarda əlavə edilməklə sistemin reaktivliyinə təsiri də araşdırılmış və məlum olmuşdur ki 

bu maddələr həqiqətən sistemin reaktivliyini artırır. 

Bu işdə də [19] əvvəlki işə uyğun olaraq KHP-nin termiki parçalanması  ilə əlaqəli bəzi alim-

lərin tədqiqatlarının xülasəsi verilmişdir. İzotermal rejimdə (70°C-dən 120°C temperatur intervalın-

da) fəaliyyət göstərən mikrokalorimetrdən istifadə edərək KHP-nin avtokatalitik davranışa malik ol-

duğu təsdiq edilmişdir. Bununla birlikdə, avtokatalitik reaksiyalara aid beş kinetik modellər hazır-

lanmış və ətraflı təhlil edilmişdir. Prosesdə dimetilfenilkarbinol, DKPO, metan və fenol, KHP-nın 

termal parçalanma məhsullarındakı əsas məhsullar olaraq müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda bu 

tədqiqatda göstərilən KHP-nin termal parçalanması reaksiyasının kinetik parametrləri öyrənilmiş və  

reaksiyanın məqbul mexanizmi göstərilmişdir.  

KHP-nin parçalanma prosesinin vacibliyini bilərək bir qrup tədqiqatçılar tərəfindən  parçalan-

ma prosesinə temperaturla yanaşı katalizatorun təsiri məsələsi araşdırılmış və nəticədə turşu tərkibli 

homogen katalizatorlardan istifadə edərək KHP-nin parçalanma reaksiyası üçün yeni bir  katalitik 

istiqamət inkişaf etdirilmişdir. Məsələn Dagang Huang, Minghan Han və digərləri [20] katalizator 

olaraq TH-02 adlı macroporous sülfonik qatran götürmüş və üç fazalı dövran edən akışkan yataq 

(TPCFB) reaktorunda parçalanma reaksiyasını tədqiq etmişdirlər. Eyni qayda ilə Rosilda Selvin 

[21] və onun komandası tərəfindən kumil hidroperoksidin parçalanması 30-60°C temperaturlarda 

reaktorda turşu ilə aktivləşdirilmiş  montmorillonit K10 (Mont. K10) katalizatoru istifadə edərək 

həyata keçirilib. Hər iki halda Reaksiya məhsulları fenol və asetondur. Lakin Dagang Huang opti-

mal reaksiya şəraitində, (KHP-nin asetona həcmi nisbəti 1:2-1:3 olan; temperatur 75-85°C) KHP-

nin çevrilmə və məhsul selektivliyinin müvafiq olaraq 99% və 98% -dən çox olacağını dediyi halda 

digər tədqiqatçılar istifadə olunan dodekawolframfosforik turşusunun (DTPA), 30°C-də 5 dəqiqə 

içində 100% çevrilmə göstərə biləcəyini  qeyd etmişdir.  

Qeyd olunan ədəbiyyatlara baxdıqda görə bilərik ki,  KHP-nin parçalanma reaksiyasının müx-

təlif alimlər tərəfindən  araşdırılması, aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxarır: son iyirmi il ərzində, kim-

ya sənayesində termiki parçalanmaya  meyilli olan kumilhidroperoksidin parçalanma prosesinin baş 

verdiyi zaman reaktorda əlaqədar hadisələr haqqında az sayda məlumat  var. Bu baxımdan üzvi pe-

roksidlərin avtokatalitik parçalanmasının tədqiq edilməsi çox vacibdir, çünki bu maddələr izotermik 

mühitdə termiki sızmaya və ya partlayışa gətirib çıxara biləcək katalizatorlar yarada bilər [1,2]. 

Həmçinin araşdırılan bütün katalizatorlar aktiv katalizatorlardır və fenol, asiton istiqamətində yük-

sək selektivlik göstərə bilərlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq ənənəvi turşu katalizatorlarının ho-

mogen bir sistemdə istifadəsi nəticəsində ortaya çıxan ekoloji təhlükələr ətraf mühitə uyğunluq, 

məhsulların ayrılması və katalizatorun bərpasının rahatlığı baxımından daha effektiv heterogen ka-

talizatorlar tərəfindən aradan qaldırıla bilər. Bu heterogen katalizatorlar KHP-nin parçalanması 
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üçün sənayedə istifadə olunan sulfat turşusu üçün potensial  alternativ ola bilər. Qeyd olunanları 

əsas götürərək bizim məqalədə 80%-li kumilhidroperoksid məhlulunun parçalanmasına temperatu-

run və eyni zamanda yeni bir heterogen katalizatorun  parçalanma prosesinə  təsiri məsələsi ətraflı 

tədqiq edilmişdir.  

 

Eksperimental tədqiqatlar 

1.1. Nümunələr 

1) Kumilhidroperoksid (C9H12O2) – 80%-li kumilhidroperoksid məhlulu, “Merck KgaA” 

(64271 Darmstadt Almaniya). 

2) Titan dioksit (TiO2) – nanoanataz, nanohissəciyin ölçüsü-70 nm, “Showa Denko”, (hid-

roksiapatitle işlənilmiş) BET səthi 52.1 m2/g. 

3) TiO2@ÇLKNB– katalizator 

Təcrübələrdə buxar fazada kimyəvi çökdürmə üsulu ilə sintez edilmiş, təmizlənmiş çox laylı kar-

bon nanoboruların (ÇLKNB) nano-TiO2 ilə modifikasiya edilmiş nümunəsindən istifadə edilmişdir. 

1.2. Katalizatorun hazırlanması  

İstifadə olunacaq katalizatorun sinetezi 3 mərhələdə həyata keçirilib. Belə ki, ilkin mərhələdə 

TiO2 nanohissəcikləri eyni nisbətdə götürülmüş etil spirti ilə qarışdırılaraq 30 dəqiqə müddətində 

bir ultrasəs cihazına yerləşdirilib. 2-ci mərhələdə əldə olunan qarışığa buxar fazadan kimyəvi çök-

dürmə üsulu ilə sintez olunmuş, təmizlənmiş və əvvəlcədən müəyyən edilmiş miqdarda karbon na-

noboruları əlavə edilərək qarışdırılma davam etdirilib. Qeyd etmək vacibdir ki, ultrasəs cihazı az 

miqdarda istilik verməklə nano-TiO2-nin ÇLKNB-nin üzərinə daha yaxşı hopdurulmasını təmin 

edir.  Prosesdən 1 saat sonra həlledici kimi istifadə olunmuş spirtin artıq çox hissəsinin buxarlandığı 

müşahidə olunur. Sonuncu mərhələdə spirtdən tam azad olmaq üçün bu qarışıq sobada 120ºC tem-

peraturadək qızdırılıb və nəhayət tam katalizator əldə edilib. 

1.3. Kumilhidroperoksidin parcalanması 

Eksperimental tədqiqatlar laboratoriya şəraitində 4 müxtəlif (60°C, 80°C, 100°C, 120°C) tem-

peraturda həyata keçirilmişdir. KHP-nin parçalanması reaksiyası üçün həcmi təqribən 40-50 sm3 olan 

iki boğazlı kolbadan istifadə edilmişdir. Temperatura nəzarət üçün kontakt termometrlə təchiz olun-

muş kolba, termostat vasitəsilə lazım olan temperatura qədər qızdırılmış qliserin vannasına  yerləşdiri-

lib və uyğun olaraq 1 və 2 saat müddətində təcrübələr həyata keçirilmişdir. Eyni qayda ilə aparılmış 

təcrübələrə katalizator əlavə olunaraq KHP-nin parçalanması reaksiyasına temperaturla yanaşı katali-

zatorun da təsiri öyrənilmişdir. Bu təcrübələrdə buxar fazada kimyəvi çökdürülmə üsulu (CVD) ilə 

tsikloheksandan sintez edilmiş [22], təmizlənmiş  nanoborular (ÇLKNB) və sol-gel metodu ilə  nano-

TiO2 ilə modifikasiya olunmuş TiO2@ÇLKNB katalizatoru (hər təcrübədə 5 mg miqdarından istifadə 

olunub) istifadə edilmişdir. Bütün eksperimentlərdə kumilhidroperoksidin 5 ml miqdarından istifadə 

edilmişdir. Təcrübələrin gedişi ərzində 1 və 2 saat sonra yodometriya üsulu ilə reaksiya zonasından 

nümunə götürməklə reaksiya məhsulunda aktiv oksigenin miqdarı hesablanmışdır.  

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

Kumilhidroperoksidin parçalanması üçün istifadə olunan TiO2@ÇLKNB katalizatorunun qu-

ruluş xüsusiyyəti X-ray rentgen analizi metodu ilə  öyrənilmişdir (Şəkil 1). XRD  şəklindən görün-

düyü kimi  katalizatorun hazırlanma mərhələsində TiO2-nin anataz modifikasiyası istifadə olunduğu 

halda ÇLKNB-nin tərkibində anataz burikitə çevrilmişdir. Ehtimal olunur ki, bu katalizatorun hazır-

lanma mərhələsindəki istifadə olunan şəraitlə əlaqədardır. XRD həmçinin katalizatorun daxilində 

qarfit fazasının olduğunu göstərir. 

Məqalədə kumilhidroperoksidin parçalanması prosesinə reaksiya parametrlərinın təsiri tədqiq 

edilmiş və  reaksiyanın kinetik parametrləri ÇLKNB-yə modifikasiya edilmiş TiO2 katalizatoru üzə-

rində qiymətləndirilmişdir. Parçalanma prosesinə temperaturun  və eyni zamanda katalizatorun təsi-

ri məsələsi yodometrik üsulla aktiv oksigenin miqdarına əsasən öyrənilmişdir. 
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Eksperimental tədqiqatların nəticələri qrafik 1 və qrafik 2 –də əks olunmuşdur. Təcrübələr uy-

ğun olaraq 1 və 2 saat müddətində aparılmış və əldə olunan nəticələr müqayisə olunaraq ətraflı təh-

lil edilmişdir. Qrafik 1-də əks olunduğu kimi kumilhidroperoksidin parçalanması reaksiyasında 

temperatur faktoru əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda qrafikdən göründüyü kimi tədqiq olunan 

bütün tempearturlarda reaksiyanın sürətləri arasında çox az fərq mövcuddur. Lakin təcrübələrdə da-

ha effektiv nəticə temperaturla yanaşı parçalanma reaksiyasına katalizatorun təsiri məsələsi araşdırı-

larkən əldə olunmuşdur (qrafik 2).  Belə ki sistemə əvvəlcədən hazırlanmış TiO2@ÇLKNB katali-

zatorunun daxil edilməsi ilə parçalanma sürətlənməyə başladı və ən sürətli parçalanma tədqiq olu-

nan ən yüksək temperaturda 120°C-də qeydə alındı (digər temperaturlarda reaksiya sürəti arasında 

ele böyük fərq olmadı). Maraqlıdır ki, hər iki halda da (katalizator iştiarkında və katalizatorsuz) re-

aksiyanın baş verdiyi zaman artdıqca ən effektiv parçalanma bu temperaturda müşahidə olunmuş-

dur. 

  

 
Şəkil 1. TiO2 ilə modifikasiya olunmuş ÇLKNB katalizatorunun XRD spektr şəkli  

 (X-ray diffraktometr Bruker D2). 

 

 
 

Qrafik 1. Kumilhidroperoksidin müxtəlif temperaturlarda parçalanma reaksiyasında aktiv oksigenin 

miqdarının zamandan asılılıq qrafiki. Reaksiya qarışığı:kumilhidroperoksid-5ml 
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Qrafik 2. TiO2@ÇLKNB katalizatoru iştirakında kumilhidroperoksidin müxtəlif temperaturlarda 

parçalanma reaksiyasında aktiv oksigenin miqdarının zamandan asılılıq qrafiki. Reaksiya qarışığı:kumil 

hidroperoksid-5ml; TiO2@ÇLKNB-5mq 

 

Yekun 

Beləliklə əldə edilən nəticələr kumilhidroperoksidin parçalanma reaksiyası üçün ən optimal 

temperaturun 120°C olduğunu göstərir. Həmçinin parçalanmanı sürətləndirmək və bu zaman kumil-

hidroperoksidin çıxımını artırmaq üçün TiO2@ÇLKNB katalizatoru heterogen tipli katalizator kimi 

təklif edilir. Bu tədqiqat bizə kumilhidroperoksidin parçalanma reaksiyasına temperaturun və eyni 

zamanda katalizatorun təsirini daha aydın şəkildə öyrənməyə və bu istiqamətdə tədqiqatları dərin-

ləşdirməyə imkan verir. 
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DECOMPOSİTİON OF CUMENE HYDROPEROXİDE İN THE PRESENCE OF 

NANOCARBON CATALYST TiO2@MWCNTs 

 

N.A. Abdurahmanova 

Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева НАНА 

nabdurrehmanova@mail.ru 

 

In chain oxidation processes, the final and intermediate oxidation products are formed by the 

conversion of hydroperoxides. For this reason, when studying oxidation processes, the researchers' 

main focus is on hydroperoxide decomposition properties, which are fundamental and key. The cur-

rent research is devoted to the study of the decomposition process of cumene hydroperoxide at a 

temperature range of 60-120°C under the influence of a nanocarbon-based nanotitan dioxide ca-

talyst. The degree of hydroperoxide decomposition was studied by iodometric method and by the 

determination of the amount of active oxygen. It has been shown that the catalyst effect starts only 

after the temperature of 100oC. The results obtained were used to conduct catalytic oxidation pro-

cess with high conversion rate and selectivity. 

 Keywords: multi-walled carbon nanotubes, cumene hydroperoxide, oxidation reaction, thermal decomposition, heterogeneous catalyst. 

РАЗЛОЖЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА 

КУМОЛА В ПРИСУТСТВИИ НАНОУГЛЕРОДНОГО КАТАЛИЗАТОРА 

TiO2@МСУНТ 

 

Н.А. Абдурахманова 

Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after academician  

Murtuza Naghiyev of ANAS 

nabdurrehmanova@mail.ru 

 

Конечные и побочные продукты в цепных окислительных процессах получаются прев-

ращением гидропероксидов. С этой целью при изучении окислительных процессов внимание 

исследователей направлено на особенности разложения гидропероксидов, этот подход носит 

основное и ключевое значение. Настоящие исследования посвящены изучении процесса раз-

ложения гидропероксида кумола в присутствии катализатора нанотитан диоксида на наноугле-

родной основе при температуре 60-1200С. Степень разложения гидропероксида определена 

количеством активного кислорода, методом иодометрии. Показано, что катализатор оказывает 

влияние лишь выше 1000С. Полученные результаты применяются в каталитических окис-

лительных процессах,с целью высокоселективного превращения кумола в ценные продукты. 

Ключевые слова: многостенные углеродные нанотрубки, гидропероксид кумола, окисли-

тельные реакции, термическое разложение, гетерогенный катализ 
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POLİOKSOMETALATLAR ALİFATİK VƏ ALİTSIKLİK ASETAL VƏ KETALLARIN 

ALINMA REAKSİYALARININ EFFEKTLİ KATALİZATORLARI KİMİ 

 

N.R. Dadaşova 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yusif Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
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Polioksometalatlar (POM), keçid metallarının yaratdığı metal tərkibli anion-oksigen qrupla-

rının böyük bir fəsiləsi kimi kimyəvi kataliz, üzvi kimya, neft kimyası, materiallar kimyası və təbabət  

kimi sahələrdə geniş tədqiqatlar aparılmasına səbəb olmuşdur. Onların reduksiya potensialı, turşu-

luq və həllolma xüsusiyyətləri müvafiq elementlər və əks- kationlar seçməklə geniş intervalda istifa-

də oluna bilir. POM-ların bifunksional xüsusiyyətə malik olması onların həm okdisləşmə-reduksiya, 

həm də turşu-əsasi tipli reaksiyalarda effektli və selektiv katalizatorlar kimi istifadə olunmasına im-

kan verir. İcmalda müxtəlif tipli polioksometalat katalizatorlarının turşu-əsasi tipli reaksiyalarda 

alifatik, alitsiklik keton və aldehidlərlə ikiatomlu spirtlərdən asetal və ketalların alınması reaksiya-

larında təsiri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: asetallar, polioksometalatlar, kondensləşmə reaksiyaları, ətirli maddələr 

 

Giriş 

Müxtəlif asetal və ketalların mineral turşuların iştirakında alınması və onlardan parfümer-kos-

metik məmulatların hazırlanmasında və məişət kimyasında tətbiqi haqqında ədəbiyyatda kifayət qə-

dər məlumat vardır. Asetalların sintezi prosesində katalizator kimi bəzi işlərdə POM-un effektli ol-

ması da göstərilmişdir 1. Bu katalizatorların iştirakı ilə asetallaşma proseslərini yumşaq şəraitdə, 

“yaşıl kimya”nın tələbatına uyğun aparmaq və məqsədyönlü maddələrin yüksək çıxımını əldə et-

mək mümkündür.Bu sahədə bəzi ədəbiyyat materiallarını nəzərdən keçirək. 

Ətriyyat sənayesində əsasən tsiklik quruluşlu asetal və ketallar-1,3-dioksalanlar istifadə edilirlər. 

Quruluşlarına görə bu birləşmələri üç qrupa bölmək olar: a) 1,3-dioksalanların alkil- və ariltö-

rəmələri; b) 1,4-dioksaspiroasetallar; c) benzolun 1,2-metilendioksitörəmələri 2. 

1,4-dioksaspiroalkanlardan ətriyyat sənayesində müxtəlif təyinatlı kompozisiyalar hazırlamaq 

üçün iki birləşmə-kiprenal və jasmonandan istifadə edilir 3. 

 

       
                                          Kiprenal         jasmonan 

 

Kiprenal müşk-oduncaq iyli mayedir. 4-üçlübutiltsikloheksanonun etilenqlikolla mineral tur-

şuların iştirakında alınır 2. 

Jasmonan isə göbələk çalarları olan jasmin iyli mayedir. Mineral turşuların katalitik təsiri ilə 

tsiklopentanon və heksan-1,2-diolun kondensləşməsindən sintez edilir 4. 

H.M.Əlimərdanov və M.F.Abbasov müxtəlif alkil-, tsikloalkil- və norbornil əvəzli spiroase-

talların ikimərhələli sintez üsulunu təklif etmişlər 5: 

-tsiklopentanonun α-olefinlər, tsiklopenten, tsikloheksen, norbornen və onların metil törəmə-

ləri ilə üçlü-butilperoksid iştirakında alkilləşdirilməsi; 

-sintez olunmuş ketonların müxtəlif turşu təbiətli katalizatorların iştirakı ilə etilenqlikol və 

1,2-propandiol ilə kondensləşməsi; 
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İzoyağ aldehidinin metilizobutilketonla kroton kondensləşməsindən alınan 2,7-dimetil-2-ok-

ten-5 onun etilenqlikolla sulfat turşusu iştirakında qarşılıqlı təsirindən müvafiq asetal sintez edilmiş-

dir 6. Sxemdən göründüyü kimi asetallaşma ikiqat rabitənin yerinin dəyişməsi ilə müşayiət olunur. 

Bu birləşmə oduncaq-süsən iyli maddədir. 

 

 
 

Alifatik və alitsiklik ketonların asetalları yalnız sintetik üsullarla alındığı halda ariləvəzli 

asetallar 70-ə qədər efir yağının tərkibində tapılmışdır 7. Məsələn, sassafras yağında 80% qədər 

safrol, ilanq-ilanq yağında izosafral, cəfəri toxumlarından alınan yağda isə benzo-1,3-dioksalanın 

iki və üçəvəzli törəmələri apiol (58%-ə qədər) və miristisin (50%-ə qədər) vardır. 

 

 
 

Safroldan əsasən heliotrop güllərinin iyini verən 3,4-metilendioksibenzaldehid (heliotropin) 

almaq üçün istifadə edilir 3. 

 

 

 
 

[8] işində tetratsiklik quruluşlu asetallar spirtlərlə 2- alkoksidekahidro-2,3 a, 4,4,7- pentametil 

-3,7 a-metano-7aH-indeno-[5,6-v]furanın dekahidro-2-metilen-3a, 4,4,7- tetrametil-3,7a-metano-

7an-indeno - [5,6-6] furanın və ya 1-(oktahidro -8-hidroksi-3,6,7,7-tetrametil-3a, 6-etano-3an-in-

den-5-il) etanonun qarşılıqlı təsirindən alınmışdır. Sintez olunmuş asetallar ətirli maddə kimi tətbiq 

olunur.  

Digər bir işdə [9] aromatik halqanın yan zəncirində yerləşən asetal, müvafiq aldehidlər əsasında 

sintez olunmuş və tədqiq edilmişdir. Parfümeriyada jasmoranj-2-metil-3-(4-metilfenil)propanal və 

tsiklamenaldehid ilkin birləşmələr kimi geniş tətbiq olunurlar. Onlardan alınan asetallar sintetik ətirli 

maddə kimi istifadə edilir. Asetalların sintezi zamanı ətrin dəyişməsini öyrənmək üçün metanol, eta-

nol, etilenqlikol, 1,2-propandiol, metil- və etil- sellozolvlar götürülmüşdür. Reaksiya benzol məhlu-

lunda aparılmış, katalizator kimi lifli FABAN K-1 markalı sulfokationitdən istifadə olunmuşdur. 

Alman patentində [10] texniki təyinatlı kosmetik məhsullar üçün ətirli maddə kimi 1-70% 

çəkisində 4-(2,2,3-trimetil-tsiklopenten-1-il)metilbutanaldan və onun asetallarından istifadə etmək 

təklif olunur. Bu birləşmələrin yemiş və dəniz çalarları üstünlük təşkil edən dayanıqlı qoxusu 

vardır. 
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Yapon tədqiqatçıları [11] yüksək səthi aktivliyə, yaxşı yuyuculuq qabiliyyətinə malik və turş 

mühitdə asanlıqla hidroliz olunan SAM-asetalının əlverişli sintez üsulunu işləyib hazırlamışlar. 

Ətirləndirici maddə kimi formulu R1OCR3R4OR2 (burada R1 və R2 = C8-C22-alkil və ya 

alkenil, C2-C20-alkenilaril, C6-C20-ariloksid, C3-C20- alkilepoksialkil, C7-C20- alkilenoksiaril və s. 

fraqmentləridir) olan xətti quruluşlu asetal və ketallar təklif olunur [12]. 

H3PW12O40, H4SiW12O40, H3PMo12O40 heteropoliturşuların duzlarından istifadə etməklə 

etilasetatın 1,2-propandiol ilə tsikloheksan məhlulunda qarşılıqlı təsirindən 81,6% çıxımla müvafiq 

asetal sintez edilmişdir [13].  

 
 

[14] patentində 2-metil-2-ikili-butil-1,3-propandiol və mono- və ya politsikloalifatik aldehid-

lərdən tsiklik asetalların alınması təklif olunmuşdur. Bu maddələr halqada 7-10 karbon atomundan 

və yan zəncirində 5-ə qədər karbon atomu saxlayan bir və ya bir neçə radikallardan ibarət ətirli bir-

ləşmələrdir.  

 [15]-işində 1,2- propandiol və izoyağ aldehidini 1:1,3 mol nisbətində bərk, yüksək turşu xas-

səli katalizatorun SO4
2-/TiO2-MoO3 iştirakı ilə 1 saat ərzində tsikloheksanda qaynatmaqla müvafiq 

asetal sintez olunmuşdur. Katalizatordan 1 kütlə % istifadə etdikdə çıxım 82,5% təşkil edir. 

Sadə alifatik və tsiklik efir molekullarında sulfuril xlorid və ya xlorun (o cümlədən SO2 qarı-

şığında) təsiri altında alfa vəziyyətində olan hidrogen atomları hidrogen peroksidlə reaksiyaya girə-

rək mono- və diperoksiasetal əmələ gətirir 16. 

[17] işinin müəllifləri aldehidlərin və ketonların trialkilortoformiat və müvafiq spirtlə litium 

tetraflüorborat iştirakında qarşılıqlı təsirindən asetalın  yüksək çıxımla yeni alınma üsulunu təklif et-

mişlər. 

Başqa bir tədqiqat işində daxili molekulyar oksimerkurlaşma yolu ilə allil hidroksifosfatlardan 

tsiklik asetalın- xiral 1,3–dioksalanların alınması bir reaktorlu sintez üsulu ilə həyata keçirilir. Ümu-

mi çıxım 42-70% təşkil edir [18]. 

D.İ. Rəhmanqulov və həmkarları [19] metal hidridlərin iştirakı ilə trialkilalanini reduksiyaedi-

ci alkilləşdirməklə digər üsullarla çətin əldə edilən alkoksispirtlər almış və tsiklik asetalların, onla-

rın törəmələrinin korroziya, fotoreagent, bioloji aktiv  birləşmələr, bitkilərin kimyəvi mühafizə vasi-

tələrinin inhibitorları kimi tətbiqinin effektivliyini göstərmişlər. Tsiklik asetallar sırasında onların 

quruluşunun reaksiya qabiliyyətinə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. 

[20,21] icmallarında dihalogenkarbenlərin və alkoksikarbonilkarbenlərin təsiri altında tsiklik 

asetalların çevrilməsi və tsikloasetal fraqmentinin C-H və C-O əlaqələri üzrə karbenlərlə reaksiya-

sından yeni tsiklik asetalların və digər heterotsiklik birləşmələrin sintezi nəzərdən keçirilmişdir. 

Müxtəlif oksidləşdiricilərin təsiri altında tsiklik asetalların çevrilməsi ilə praktiki əhəmiyyətli qli-

kolların monoefirlərinin mümkün alınma üsulları göstərilmişdir. 

[22] işində SO42- TiO2-La2O3 iştirakında benzaldehid və 1,2 –propandioldan asetalın alın-

masının optimal şəraitini müəyyən etmişlər. Reaksiya 50 dəqiqə müddətində 120-132°C tempera-

turda suayırıcı birləşmədən istifadə etməklə  aparılmışdır. Asetalın çıxımı 80,8% təşkil etmişdir. 
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Digər bir patentdə [23] müxtəlif quruluşlu və tərkibli beta-ketoefirlərin alkilqlikollarla asetal-

larının turşu katalizatorunun iştirakı ilə alınması üsulu təklif edilmişdir. Burada katalizator olaraq 

seolitlərin turşu formaları, mezoməsaməli molekulyar ələklər (məsamənin ölçüsü 20-100A), amorf 

silikatlar (məsamələrin ölçüsü 20-150A), silikon alümofosfat, mezoməsaməli silikatlar (məsamə-

nin ölçüsü 20-150 A) istifadə edilmişdir. Onlar miqdarca beta-ketoefirin 0,1-10%-ni təşkil edir, re-

aksiya temperaturu 25-280°C, getmə müddəti -2-50 saatdır. 

Karbonilqruplu birləşmələr və spirtlərdən turşu katalizatorların iştirakı ilə, qarışığı çoxpilləli 

membran modullarında ayırmaqla asetal və ketalların alınması üsulu da təklif olunmuşdur [24]. 

[25] patentində alfa, beta-dikarbonil birləşmələrinin bir- və ikiatomlu spirtlərlə qarşılıqlı təsi-

rindən müvafiq asetallar sintez edilmişdir.  

Aldehid və ketonların diollarla asetallaşması üçün müxtəlif ion mayelər təklif edilmişdir [26-

29]. Müxtəlif şəraitlərdə (3-4 saat, 70-150°C) və reagentlərin molyar nisbətində ion mayelərdən 1-

butil, 1-heksil və ya 1-oktil 3- metilimidazolin və 3-dimetilimidazolun BF4 və PF6 duzları iştirakın-

da asetallaşmanın optimal şəraiti müəyyən edilmişdir. İkiatomlu spirt ilə asetallaşması üçün iki qon-

şu turşu mərkəzinə malik funksional qruplu ion mayelər, keton qismində isə tsiklopentanon, tsiklo-

heksanon və s. istifadə olunmuşdur. Asetalın çıxımı 97,8%-ə çatır. 

[30] patentində C10 və ya C15-terpen, şaxələnmiş C8-C22-alkil, C8-C22-alkenil, C2-C20-alkile-

noksiaril fraqmentləri saxlayan asetalların alınması təklif edilmişdir. Göstərilən birləşmələr yuyucu 

vasitələrdə təravətləndirici kimi istifadə olunur. 

20°C–də metal üzvi reagentlərin efirdə o-ftal aldehidi ilə reaksiyası nəticəsində alfa, beta- 

doymamış asetallar sintez olunmuşdur. Bəzi o-dibenzil diollar alınmış və onlardan turş mühitdə al-

fa, beta-doymamış asetalları sintez edilmişdir. 

[31,32] işlərində flüortərkibli həlledicilərin, nadir torpaq elementlərin (3+) perflüoralkansulfo-

natı və KHSO4 və ya SiO2 üzərində perxlorat turşusu və dəmir (II) sulfatın adsorbsiyası ilə alınan 

katalitik sistemlərin təsiri altında  asetalın sintezi həyata keçirilmişdir. 

Asetal və ketallar H3PW6Mo6O40 / MCM-48 katalizatoru üzərində 67,2-86,2% çıxımla alınır 

[33]. Mis sulfat iştirakında mikrodalğalı şüalanmadan istifadə etdikdə çıxım 77,9% [34] olur. Ase-

tallaşma eyni zamanda 20% Zr(SO4)2 hopdurulmuş və 550ºC-də közərdilmiş -Al2O3 üzərində apa-

rılmışdır. 

Heterotsiklik 3,4,3"-tetrahidro 2,2-spirobis(2H-1-benzopiran) sistemi əsasında bir sıra aroma-

tik 6,6-spirohidroasetallar da sintez edilmişdir [35].  

Digər bir araşdırmada [36] [RuCl2(PPh3)3] iştirakında spirt və fenolların o-allil birləşmələri 

(allil efirləri və akrolein asetalı) ilə qarşılıqlı təsirindən simmetrik və asimmetrik qarışıq asetal və 

mürəkkəb ortoefirlərin sintezi üçün yeni, selektiv üsul işlənib hazırlanmışdır. Bu zaman tsiklik ase-

tal və mürəkkəb ortoefirlərin yaranmasına imkan verən OH-qrupunun molekuldaxili birləşməsi təd-

qiq edilmişdir. 

[37,38] işlərində fulleren tərkibli hemiketal və hemiasetal, eləcə də fulleren tərkibli asetal və 

ketalın, C60-füllerenin propionaldehidi (və ya yağ aldehidi, fenil asetaldehid) MeONa –MeOH və ya 

EtONa-EtOH ilə 20°C–də hava iştirakında susuz xlorbenzol məhlulunda alınması barədə məlumat 

verilmişdir. Analoji şəraitdə C60-ın aseton (asetofenon, tsikloheksanon və tsiklopentanon) ilə qarşı-

lıqlı təsiri nəticəsində füllerenin ketalı sintez edilmişdir. 

Bis-(beta-hidroksi) etilaminin oksiturşu, hidroksiefir və ya laktonla qarşılıqlı təsirindən aseta-

lın alınması haqqında məlumat verilir [39]. Bu birləşmə poliizosianatlarla birgəpolimerləşmə zama-

nı istifadə edilir. 

[40,41] tədqiqat işlərində tsikloheksanon və etilen– və ya propilenqlikolun ketalının 90 Vt-da 

MD şüalanması ilə alınması barədə məlumat verilir. TsOH və SnCl4 / polianilinin iştirakında eti-

lenqlikol və tsikloheksanon qarışığı (1,4:1 mol nisbətində) 13 dəqiqə ərzində qarışdırılır. Katalizator 

kimi Al metilsulfonat iştirakında tsikloheksanon və 1,2-propandiolun 1:1,5 molyar nisbətində qarşı-

lıqlı təsirindən ketalın çıxımı 83,3% təşkil edir. Digər tərəfdən, fenilasetaldehidlə qlikoldan 1:2 

molyar nisbətində 80,6% çıxımla asetal sintez olunmuşdur. Reaksiya 2 saat ərzində başa çatmışdır. 
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[42] patentində asetalın aldehid və spirtdən aşağıdakı yollarla alınması təklif olunmuşdur: a) 

aldehid və spirtin reaksiya-distillə zonasında (RDZ) yerləşdirilmiş və içində katalizator olan distillə 

kolonunda asetala qədər qismən konversiyası, b) bu kalonun kub vasitəsilə qızdırılması, c) ekstra-

gentin RDZ-dən yuxarıda yerləşən stabilləşdirici bölməyə verilməsi, d) miqdarca 90%-ə yaxın ase-

tal saxlayan kondensasiya məhsulunun yuxarı kalondan çıxarılması. 

20%-li SnCl4/C iştirakı ilə pentaeritritinin müxtəlif quruluşlu aldehid və ya ketonlarla (1:2,2 

molyar nisbətdə) katalitik kondensləşməsi (3 dəq.MD-şüalanma, 600Vt) təklif edilmişdir [43]. 2,2-

Bis (hidroksimetil)-1,3-propandiolun 89,3%-ə qədər çıxımla müxtəlif quruluşlu 8 diasetal və diketal 

sintez edilmişdir. 

Karbonil birləşmələri və tiollardan ditioasetal alınması üçün oksalat turşusu ilə promotlaşdırıl-

mış, o cümlədən alfa, beta-funksional əvəz edilmiş (N,P) asetalların rezorsin törəmələri, kaliks-4-re-

zorsin ilə reaksiyaları tədqiq edilmişdir [44,45]. Bu reaksiyalar əsasında tərkibində N,P-üzvi fraq-

mentləri saxlayan yeni xətti, makrotsiklik üzvi birləşmələrin orijinal sintez üsulları işlənib hazırlan-

mışdır. Sintez olunmuş fosfor-üzvi makrotsiklik birləşmələrdən bəziləri nadir torpaq elementlərinin 

kompleksinin yaradılmasında effektivdir.  

46 işində  iki müxtəlif karbon materialından (CNT və CB) hazırlanmış daşıyıcılar üzərinə 

hopdurulmuş Ru əsaslı Ru/CNTs(CNT=karbon nanoborucuqlar) və Ru/CB (CB=VulcanXC-72)  iki 

növ katalizator sintez edilmiş və tədqiq edilmişdir. Karbonil fraqmentli birləşmələrin müxtəlif diol-

larla; etandiol, 1,3-propandiol, 1,2-dimetiletandiol və 2,2-dimetilpropandiolla kondensasiya reaksi-

yaları aparılmış, hazırlanmış katalizatorların iştirakında müxtəlif aldehid və ketonların müvafiq ase-

tal və ketallara çevrilməsi tədqiq edilmişdir. Katalizatorların regenerasiyasından sonra 5 dəfə istifa-

də edilməsinə baxmayaraq, katalizatorun aktivliyində azalma müşahidə olunmamışdır. Kondensləş-

mə reaksiyasının ümumi mexanizmi şəkil 1.3-də göstərilmişdir. 

 

 

 
Şəkil 1. Kondensləşmə reaksiyasının təklif olunan mexanizmi 46 
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Birinci mərhələdə daşıyıcı üzərinə hopdurulmuş katalizator ilə diol arasında rabitə yaranır (1) və 

formalaşmış kompleks sonradan keton və ya aldehid ilə birləşir (2). Bununla da karbon atomunda 

müsbət yükün yaranması və onun artması nəticəsində substrat aktivləşir. Karbonil kompleksi və diol 

arasındakı yaranan elektrostatik əlaqə aralıq zəncirin formalaşmasına səbəb olur (4). Elektron miqra-

siyası nəticəsində yarımketal və ya yarımasetal yaranır. Nəhayət, suyun ayrılması ilə asetal alınır 

(5). Alınan nəticələrə əsasən, oksid daşıyıcları ilə müqayisədə karbon daşıyıcılarının asetallaşma re-

aksiyasını daha güclü kataliz etdiyi müəyyən edilmişdir. 

Tsiklik asetallar qliserinin benzaldehid, fomaldehid və asetonla ekoloji təmiz katalizatorlar ki-

mi Amberlist-36 və başqa bərk turşuların iştirakında kondensləşməsi reaksiyasından yüksək çıxımla 

alınır. Amberlist-36 ilə qliserinin benzaldehid və formaldehid ilə kondensləşmə reaksiyasından 1,3-

dioksan-5-il (6 –üzvlü) və 1,3-dioksalan-4-il-metanol qarışığı alınır. Reaksiyanın yumşaq şəraitdə 

aparılması qarışıqda 6-üzvlü tsiklik asetalların miqdarının artmasına gətirib çıxarır (çıxım 78%). 

Bunun əksinə olaraq, qliserinin asetonla kondensləşməsində isə 5-üzvlü tsiklik asetalların çıxımı da-

ha yüksək olur 47.  
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POLYOXOMETALATS AS EFFECTIVE CATALYSTS OF REACTIONS FOR  
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Polyoxometalates (POMs), as a large section of metal-containing anion-oxygen groups creat-

ed by transitional metals, have led to extensive research in areas such as chemical catalysis, organic 

chemistry, petrochemistry, materials chemistry and medicine. Their redox potential, acidity and 

solubility properties can be widely used by selecting appropriate elements and reflections. The bi-

functional nature of POMs allows them to be used as both effective and selective catalysts for both 

oxidation-reduction and acid-base reactions. The effect of different types of polyoxometal catalysts 

on acid-base reactions of aliphatic, alkalic ketone and aldehydes on the reactions of acetals and ket-

als from two-alcohol alcohols was investigated. 

Keywords: acetals, polyoxometalates, condensation reactions, fragrances 
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ПОЛИОКСОМЕТАЛАТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ РЕАКЦИЙ  

ПОЛУЧЕНИЯ АЛИФАТИЧЕСКИХ И АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  

АЦЕТАЛОВ И КЕТАЛОВ 

 

Н.Р. Дадашова 

Институт нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева 

dadashova.n.r@gmail.com 

 

Полиоксометалаты (POM), как большая часть металлсодержащих анионо-кислородных 

групп, создаваемых переходными металлами, привели к обширным исследованиям в таких 

областях, как химический катализ, органическая химия, нефтехимия, химия материалов и 

медицина. Их окислительно-восстановительный потенциал, свойства кислотности и раство-

римости могут широко использоваться путем выбора соответствующих элементов и отраже-

ний. Бифункциональная природа POM позволяет использовать их как эффективные и селек-

тивные катализаторы как для окислительно-восстановительных, так и для кислотно-основ-

ных реакций. В обзоре исследовано влияние различных типов полиоксометаллических ката-

лизаторов на кислотно-основные реакции алифатических кетонов и альдегидов на реакции 

получения ацеталей и кеталей из двухатомных спиртов. 

Ключевые слова: ацетали, полиоксометалаты, конденсация, душистые вещества 
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SİM. OKTAMETİLFERROSEN (Me8Fc) VƏ SİM. OKTAMETİLFERRİSİNİUM-

HEKSAFLÜORFOSFAT (Me8Fc+PF6
–) SİSTEMİNDƏ (Me8Fc/Me8Fc+PF6

–) ELEKTRON 

MÜBADİLƏ REAKSİYASININ SÜRƏTİNƏ METİL QRUPLARININ TƏSİRİ 
 

N.Z. İbrahimova                             

   AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu 

nigar-ibrahimova93@mail.ru 
 
1HNMR rezonans zolaqlarının genişlənməsi üsulu ilə Me8Fc/Me8Fc+PF6

– sistemində baş ve-

rən elektron mübadilə reaksiyasının sürət sabitinin qiyməti müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, 

elektron mübadilə reaksiyası ikinci tərtibli reaksiyadır və reagentlərin hər birinə 8 ədəd metil qru-

punun daxil edilməsi sürət sabitinin qiymətini Fc/Fc+PF6
– sisteminə nəzərən təxminən 4 dəfə artırır. 

Ona görə Me8Fc/Me8Fc+PF6
– redoks-sistemi dönərlik şərtinə tam uyğundur və Fс/Fс+PF6

–sistemin-

dən daha perspektivli sistemdir. Homolojı sırada sürət sabitinin qiymətinin artması tendensiyası həm-

çinin elektron mübadilə reaksiyasında reagentlərin aralıq kompleksdə “baş-başa” vəziyyətdə yer-

ləşməsi qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir. 

Açar sözlər: oktametilferrosen, oktametilferrisinium kationu, kimyəvi sürüşmə, elekton müba-

dilə, aralıq kompleks 
 

Giriş 

Dəmirin Fe(C5H5)2 tərkibli sendviç tipli kompleksinin (ferrosenin) metil homoloqları [MenFc 

(n = 0–10) və ya (Fe(C5H(5–m)Mem)2 (m=0–5)] tətbiq baxımından müxtəlif aspektdə özlərinə diqqəti 

cəlb edir [1-2]. Bizim bu sistemələrə marağımız ferrosenin və onun bir elektronlu oksidləşmə məh-

sulu olan ferrisinium kationunun metil homoloqlarının elektrokimyəvi müqayisə elektrodu kimi tətbiqi 

ilə əlaqədardır. 

Bu məqalədə müqayisə elektrodlarına qoyulan 7 təlabatdan [3] ən mühümü – elektrodda baş ve-

rən kimyəvi prosesin dönərlik şərtinə uyğun gəlib-gəlməməsi Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemi üzərində araş-

dırılır. Dönərlik şərtinə uyğun gəlməsi o deməkdir ki, Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində elektron keçidi elə 

böyük sürətlə baş verməlidir ki, sistemdə kimyəvi prosesin tarazlığı çox qısa müddət ərzində yaransın. 

Bu şərtə elektrod kimi istifadə olunan Fc/Fc+PF6
– sistemi tam cavab verir çünki, bu sistemdə elektron 

mübadilə reaksiyasının sürət sabitinin qiyməti 4,6106 (l·mol–1san–1) [4] təşkil edir. Lakin hava mühitin-

də aparılan tədqiqatlarda Fc/Fc+PF6
– sisteminin bir sıra həlledicilərdə parçalanmaya uğraması [5] ondan 

geniş istifadə etməyə imkan vermir.  Beləliklə, əgər biz hava mühitində hazırlanmış məhlullarda 

Fc/Fc+PF6
– elektroduna nəzərən daha davamlı olan Me8Fc/Me8Fc+PF6

– sistemi əsasında daha perspek-

tivli redoks-sistem hazırlamaq istəyiriksə onda Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində elektron mübadilə reaksi-

yasının sürət sabitinin qiyməti 4,6106-dan az olmalı deyil.   
 

Təcrübi hissə    

Tədqiq olunan komplekslər müvafiq üsullar [6,7] üzrə sintez edilmişdir. 1H NMR tədqiqatları 

üçün Me8Fc kompleksi 2 dəfə təkrar olaraq 80C-də sublimə edilmiş, Me8Fc+PF6
– duzu isə iki dəfə 

aseton məhlulundan yenidən kristallaşdırılmışdır. 
1H NMR spektrləri deyteraseton məhlulunda (daxili etalon TMS) 25C-də Bruker-300 spekt-

rometrində çəkilmişdir. Təcrübələrdə reagentlərin ümumi qatılığı 0,018–0,12М, duzun mol hissəsi 

fP 0,008–0,350 intervalında dəyişdirilmişdir. 

Rezonans siqnallarının yarımeni əsasında hesablanmış sürət sabitinin qiymətlərindəki xəta  

10% təşkil edir. 

Reagentlərin mol hissələri həm həll edilmiş maddələrin kütlələri əsasında, həm də DP-nin D 

və P-yə nəzərən qiymətinə görə hesablanmışdır. İkinci üsul daha məqsədəuyğundur, çünki kiçik 

kütləli maddələrin çəkilməsi zamanı xəta böyük olur. 
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Nəticələr və onlarin müzakirəsi 

Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində elektron mübadilə reaksiyasının sürət sabitinin qiymətini müəy-

yən etmək məqsədilə biz 1H NMR spektroskopiya üsulu ilə bu sistemi tədqiq etmişik. Tədqiqat 2 

mərhələdə aparılmışdır. 

1-ci mərhələdə Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemini təşkil edən reagentlərin hər biri ayrı-ayrılıqda 1H 

NMR üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Bu mərhələnin məqsədi Me8Fc və Me8Fc+ kationunun deyterase-

ton məhlulunda davamlılığının, həmçinin onlar arasında elektron mübadilə reaksiyasının sürət sabi-

tinin hesablanması üçün lazım olan kəmiyyətlərin – proton izotrop sürüşmələrin () qiymətlərinin 

müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

2-ci mərhələdə Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində baş verən elektron mübadilə reaksiyasının kine-

tik parametrləri əldə olunaraq Fc/Fc+PF6
– sisteminə aid ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisə edilmiş-

dir. Müqayisə nəticəsində Me8Fc/Me8Fc+PF6
– redoks cütü əsasında yaradılan elektrokimyəvi elektro-

dun dönərliyi haqqında konkret fikir söylənilir.  

1) Oktametilferrosenin (Me8Fc) və oktametilferrisinium-heksaflüorfosfat duzunun (Me8Fc+PF6
–) 

hər birinin ayrı-ayrılıqda 1H NMR spektroskopiya üsulu ilə tədqiqatının nəticələri 

Diamaqnit xassəli sim. oktametilferrosenin və paramaqnit xassəli sim. oktametilferrisinium-

heksaflüorfosfatın deyteraseton məhlulunda 1Н NMR spektrləri şək. 1-də, spektrlərdən əldə olunmuş 

kimyəvi sürüşmələrin və rezonans zolaqların yarımenlərinin qiymətləri isə cədvəldə göstərilmişdir. 
  

   
 

 

           
 

Şəkil 1. Oktametilferrosenin (a) və oktametilferrisinium-heksaflüorfosfatın 

 (b) 1Н NMR spektrləri (25C) 
 

Cədvəl 
Deyteraseton məhlulunda Me8Fc və Me8Fc+PF6

– komplekslərinin 1Н NMR spektrlərində müşahidə 

olunan kimyəvi sürüşmələr (; hs ilə tetrametilsilanın rezonans zolağına nəzərən; mötərizədə 

rezonans zolağın hs ilə yarımeni (W) göstərilmişdir, t = 25С). 

Me8Fc Me8Fc+PF6
– 

D; Н(Ср) [WD] D; Н(СН3) [WD] P; Н(Ср) [WР] P; Н(СН3) [WР] 

 957   [1 hs] Н(СН3)*:  516  [1 hs] 

Н(СН3): 498  [1 hs] 

8430 [2060 hs] Н(СН3): –11310 [405 hs] 

Н(СН3): –8640   [405 hs] 
 

* – Н(СН3) –  bir visinal Me qrupu olan metil qruplarının H atomu; Н(СН3) – iki visinal Me 

qrupu olan metil qruplarının H atomu         

 

a) 

b) 
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Me6Fc və Me6Fc+ spektrlərində müşahidə edildiyi kimi [8] Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində də 

paramaqnit oktametilferrisinium-heksaflüorfosfat kompleksin 1Н NMR spektri (b) diamaqnit xassəli 

oktametilferrosenin spektrindən (a) bir neçə xüsusiyyəti ilə fərqlənir (cədvəl və şəkil 1):  

1. Dəmir atomunda yerləşmiş cütləşməmiş elektronun yüksək maqnit momenti ilə əlaqədar 

olaraq oktametilferrisinium kationunda proton kimyəvi sürüşmənin diapazonu həddindən çox bö-

yükdür: +8430 hs-dən  –11310 hs-ə qədər, yəni təxminən 20000 hs təşkil edir; diamaqnit Me8Fc 

üçün isə bu diapazon cəmi  500 hs təşkil edir; (bu kəmiyyətlər Bruker-300 MHs spektrometrində 

çəkilmiş spektrlərə aidir); 

2. Tədqiq olunan protonların spin-spin və spin-qəfəs relaksasiya zamanlarının dəyişməsi nəti-

cəsində [9] oktametilferrisinium kationun spektrində (b) rezonans zolaqları çox genişdir (metil 

qruplarının protonları üçün zolaqların eni 405 hs, tsiklopentadienil (Cp) həlqəsinin protonları üçün 

isə 2060 hs təşkil edir (cədvəl)). Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, diamaqnit xassəli Me8Fc-

nin rezonans zolaqlarının eni 1 hs-dən də kiçikdir (a). Məhz paramaqnit ferrisinium kationunun və 

onun metil homoloqlarının 1Н NMR spektrində müşahidə olunan rezonans zolaqlarının bu xüsusiy-

yəti həm onların NMR spektrlərinin çəkilməsi zamanı, həm də bu üsulla ferrosen-ferrisinium sis-

temlərində elektron mübadilə reaksiyasının tədqiqində (2-ci mərhələdə) böyük çətinliklər yaradır. 

Çox ehtimal ki, Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində, Me6Fc/Me6Fc+PF6

–  sistemində olduğu kimi 

[10] paramaqnit kompleksin spektrində metil qruplarının (Me) H atomlarına uyğun rezonans zolaq-

lar diamaqnit kompleksin spektrinə nəzərən inversiya olunmuş şəkildə yerləşmişdir, yəni 

Me8Fc/Me8Fc+PF6
– kationunun spektrində (b) iki visinal metil qrupu olan Me qruplarının protonla-

rına uyğun zolaq solda, bir visinal metil qrupu olan Me qrupların protonlarının rezonans zolağı isə 

sağda yerləşmişdir (a spektrində müşahidə edilənin əksinə olaraq). Rezonans zolaqların böyük eni 

bu hadisənin səbəbinin araşdırılmasına böyük maneçilik törədir. 

Əvvəlki işlərdən [3,8,10,11] fərqli olaraq bu tədqiqat işində  sürət sabitinin hesablanmasında 

Me qrupların proton izotrop sürüşmələrinin orta qiymətlərindən ((НМе)orta q.) istifadə edilmişdir:   

 

D(НМе)orta q.  =  [D(НМе) + [D(НМе)] : 2 = (516 + 498) : 2 = 507 hs  

 

P(НМе)orta q.  =  [P(НМе) + [P(НМе)] : 2 = (–8640 + (–11310)) : 2 = –9975 hs   

 

(НМе)orta q. = |[D(НМе)orta q.  – P(НМе)orta q.]| = |(507) – (–9975)| =  10482 hs 

 

D(НМе)orta q. – diamaqnit reagentdə metil qrupların protonlarının kimyəvi sürüşmələrinin orta 

qiyməti, hs ilə; 

P(НМе)orta q. – paramaqnit reagentdə metil qrupların protonlarının kimyəvi sürüşmələrinin orta 

qiyməti, hs ilə; 

P(НМе)orta q. –  metil qrupların protonlarının kimyəvi sürüşmələrinin orta qiyməti, hs ilə; 

 

Bu yolla hesablanmış sürət sabitinin qiymətləri real vəziyyətə daha uyğundur, çünki hər bir 

elektron mübadilə reaksiyası konkret bir sürətlə baş verir. Əvvəlki üsulla [8,10,11] hesabladıqda 

hesablama aparılan protonun növündən asılı olaraq reaksiya müxtəlif sürətlə baş verirdi. Bu 

məqalədə bu yaxınlaşma həmçinin Me6Fc/Me6Fc+PF6
– sistemi üçün də tətbiq edilmişdir və məqalə-

nin sonunda aparılan müqayisələrdə sürət sabitinin düzəliş edilmiş yeni qiyməti istifadə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, MenFc sistemlərin tsiklopentadienil halqalarında yerləşmiş protonla-

rın rezonans zolaqlarının yarımeninin ölçülməsində çox böyük xəta olduğundan elektron mübadilə 

reaksiyasının sürət sabiti yalnız Me qruplarının protonları əsasında hesablanmışdır.  

 

2) Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində elektron mübadilə reaksiyasının 1Н NMR üsulu ilə tədqiqi. 
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Şəkil. 2. Oktametilferrosen və oktametilferrisinium-heksaflüorfosfatdan (Me8Fc/Me8Fc+PF6
–)   

ibarət sistemin 1Н NMR spektri (25C) 
 

Bu tədqiqatın ilk mərhələsində Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sisteminin deyteraseton məhlulunda kim-

yəvi baxımdan davamlı olması müəyyən edilmişdir: göstərilmişdir ki, məhlulun ümumi qatılığından 

(Сüm.) asılı olmayaraq diamaqnit komponentin protonlarının rezonans zolaqlarının tezliklərində mü-

şahidə olunan sürüşmə (DP–D) paramaqnit xassəli Ме8Fс+PF6
– duzunun dəyişməz mol payında 

(fP) sabit qalır.  

Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sisteminin birgə 1Н NMR spektrindən zolağın yarımeninin qiymətini 

(WDP=220 hs), cədvəldə göstərilən spektroskopik parametrləri (, WD, WP), həmçinin reagentlərin 

təcrübələrdə istifadə edilmiş qatılıqlarını (fD=0,881,  fP=0,119, Сüm.= 0,0385 mol/l) a düsturunda ye-

rinə qoymaqla bu sistemdə baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının sürət sabitinin qiyməti 

(l/molsan vahidi ilə) hesablanmışdır [10]:  
  

üm.PD DP

2

)CW-W-(W

)(  π4

PD

  P D

ff

ff
kex




   

(a)           kех(Me8Fc/Me8Fc+PF6
– ) = 2,2107 

 

Təcrübələr nəticəsində göstərilmişdir ki, reaksiya sürətinin kinetik tənliyi  
 

 =  k[Me8Fc]  [Me8Fc+PF6
–] (mol/lsan) kimi ifadə olunur, 

 

reaksiyanın tərtibi isə 2-yə bərabərdir.  

Yeni Me8Fc/Me8Fc+ sistemi üçün əldə olunmuş sürət sabitinin qiyməti əvvəllər müqayisə 

elektrodu kimi təklif edilmiş Fс/Fс+ sistemindəkindən  (kех(Fс/Fс+PF6
– ) = 4,6106) [4] təxminən 5 dəfə 

böyük olduğu müəyyən edilmişdir: 

kех(Me8Fc/Me8Fc+PF6
– ) = kех(Fс/Fс+PF6

– )  4,8  
   

Sürət sabitlərinin bu nisbəti (4,8) onu göstərir ki, müqayisə elektrodu kimi təklif etdiyimiz 

Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemi nəinki dönərlik şərtinə tam uyğundur, həm də Fс/Fс+ sistemindən daha 

perspektivli sistemdir 

Sürət sabitinin Me6Fc/Me6Fc+ sistemi üçün bu məqalədə korrektə olunmuş qiymətini (1,5107) 

(əvvəlki qiymətlə müqayisə üçün bax [10]) və ədəbiyyatda Me10Fc/Me10Fc+PF6
– sistemi üçün 

verilmiş qiyməti (2,4107) [4] nəzərə alsaq belə nəticəyə gəlirik ki, Fс/Fс+ və onun metil homo-

loqlarından ibarət sistemlərdə elektron mübadilə reaksiyasının sürəti Fс/Fс+PF6
–, 

Me6Fc/Me6Fc+PF6
–, Me8Fc/Me8Fc+PF6

–, Me10Fc/Me10Fc+PF6
– ardıcıllığında artır (4,6106 1,5107 

 2,2107  2,4107 ). Sürət sabitinin bu istiqamətdə artması elektron mübadilə reaksiyasında aralıq 

kompleksin quruluşu haqqında da fikir söyləməyə imkan vermişdir. 

Belə ki, Fс/Fс+PF6
– ... Me10Fc/Me10Fc+PF6

– ardıcıllığında sürət sabitinin qiymətinin artması 

(4,6106 ...2,4107) onu göstərir ki, reagentlər aralıq kompleksdə “yan-yana” vəziyyətində yerləşmir. 

Çünki əgər reagentlər aralıq kompleksdə bu vəziyyətdə yerləşsəydi Fс/Fс+PF6
–... Me10Fc/ 
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Me10Fc+PF6
– istiqamətində tsiklopentadienil halqalarındakı metil qruplarının sayı artdıqca dəmir 

atomları arasında məsafənin artması nəticəsində elektron mübadilə reaksiyasının sürəti azalmalıdır. 

Təcrübədə isə bunun əksi müşahidə olunur, sürət artır. Bu səbəbdən bizim fikrimizcə, reaksiyanın 

aralıq kompleksində reagentlər “yan-yana” deyil, “baş-başa” vəziyyətində yerləşmişlər (şək. 3). 

Reagentlərin “baş-başa” konfiqurasiyasında metil qrupların sayının halqada artması dəmir atomları 

arasında məsafənin dəyişməsinə demək olar ki, təsir etmir.  

 

 

                            

 

 

 

                       

 

 

 
 

Şəkil 3.  Me8Fc və Me8Fc+ reagentlərinin “yan-yana” (a) və “baş-başa” (b) konfiqurasiyalarının 

 sxematik təsviri 

 

Növbəti məqalədə Me8Fc/Me8Fc+PF6
– sistemində baş verən elektron mübadilə reaksiyanın ak-

tivləşmə enerjisinə təsir edən amillərin (məhlulunu ion qüvvəsinin, reagentlər arasında kulon qarşı-

lıqlı təsirinin, reagentlərin daxilində baş verən dəyişikliyə sərf olunan enerjinin və həlledicinin reor-

qanizasiya enerjisinin) hər birinin rolunun R.A.Markusun elektron keçidi nəzəriyyəsi [12] əsasında 

araşdırılmasının nəticələri veriləcəkdir.                                                                                                     
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THE INFLUENCE OF METHYL GROUPS ON THE ELECTRON EXCHANGE  

REACTION RATE IN SYSTEM SYM. OCTAMETHYLFERROCENE (Me8Fc)  AND SYM. 

OCTAMETHYLFERRICINIUM-HEXAFLUORPHOSPHATE (Me8Fc+PF6
–) 

 

N.Z. Ibrahimova 

Acad. M.Naghiyev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

nigar-ibrahimova93@mail.ru 

 

The value of rate constant of electron exchange reaction in the system Me8Fc/Me8Fc+PF6
– was 

determined by using 1H NMR line-broadening method. It was shown that electron exchange reac-

tion is the second order reaction and addition of 8 methyl groups into each reagent increases the 

value of rate constant approximately 4 times with regard to the system Fc/Fc+PF6
–. Therefore, 

Me8Fc/Me8Fc+PF6
– redox-system fully corresponds to reversibility and is more prospective than the 

system Fc/Fc+PF6
–. Increasing tendency of rate constant value in homologous series grants a basis 

for coming to the conclusion that in electron exchange reaction the reagents are in axial orientation 

in intermediate complex.   

Keywords: octamethylferrocene, cation of octamethylferricinium, chemical shift, electron ex-

change, intermediate complex 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТИЛЬНЫХ ГРУПП НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБМЕНА В СИСТЕМЕ СИМ. ОКТАМЕТИЛФЕРРОЦЕН (Me8Fc) И 

ГЕКСАФТОРФОСФАТ СИМ. ОКТАМЕТИЛФЕРРИЦИНИЯ (Me8Fc+PF6
–)   

 

Н.З. Ибрагимова 

Институт Kатализа и Неорганической химии им. акад. М.Нагиева НАНА                                 

nigar-ibrahimova93@mail.ru 

 

Методом уширения 1H ЯMR резонансных линий определена константа скорости реак-

ции электронного обмена в системе Me8Fc/Me8Fc+PF6
–. Установлено, что реакция электрон-

ного обмена – реакция второго порядка, а введение 8 метильных групп в состав каждого из 

реагентов увеличивает константу скорости в 4 раза, по сравнению с системой Fc/Fc+PF6
–. По-

этому редокс-система Me8Fc/Me8Fc+PF6
– удовлетворяет условию обратимости и является бо-

лее перспективной системой, чем Fc/Fc+PF6
–. Тенденция увеличения константы скорости в 

гомологическом ряду позволила также заключить, что в переходном состоянии реакции 

электронного обмена реагенты расположены в конфигурации “голова к голове”.   

Ключевые слова: октаметилферроцен, катион октаметилферрициния, химический 

сдвиг, электронный обмен, переходное состояние 
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OBTAINING AND STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF  

METAL-CONTAINING NANOPARTICLES IN THE MATRIX OF MALEINIZED  

POLYETHYLENE 

 

T.M. Guliyeva, N.I. Kurbanova  

Institute of Polymer Materials, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Sumgayit, 

kurbanova.nushaba@mail.ru 

 

Metal-containing nanoparticles in the matrix of maleinized high-pressure polyethylene (MPE) 

were obtained by the mechanochemical method without using organic solvents by high-speed ther-

mal decomposition of organic acid salts under conditions of high shear deformations. The phase 

composition and structure of the obtained nanocomposites were studied by XRD and IR spectros-

copy, while the thermal properties by  the DTA method. 

   It was shown that copper-containing nanoparticles do not interact with the polymer matrix, 

but are embedded in its inter-spherical regions, and zinc-containing nanoparticles are attached to the 

maleic group to form COO-Zn-OOC. The introduction of nanoparticles of metal oxides into the 

polymer matrix contributes to the stabilization of the composites, raising the temperature of the on-

set of thermal-oxidative degradation from 119.26 to 135.78 kJ / mol. 

Keywords: metal-containing nanoparticles;  maleinized high-pressure polyethylene (MPE); 

mechanochemical method;  XRD, IR and DTA methods 

 

Introduction 

One of the promising areas in the polymer  science and materials science in recent years is the 

development of principles for the obtaining of polymer nanocomposites, which are the newest type 

of functional materials and can be used in a wide variety of applications [1,2]. 

In recent years, considerable interest has been shown in composite materials based on poly-

mer matrices and nanoscale metal particles, which is caused by a wide range of their applications - 

from catalysis to nanotechnology in information technology [1]. 

Metal-polymer composite materials are mainly used in the electronic and radio engineering 

industry, as well as in aircraft and rocket production [2]. 

The use of nanoparticles of metals of variable valence (copper, cobalt, nickel, etc.) in poly-

mers allows obtaining fundamentally new materials that are widely used in radio and optoelectron-

ics as magnetic, electrically conductive and optical media [1, 3]. 

One of the methods for the formation of metal polymers is the is a high-speed thermal de-

composition of precursors in a solution of a polymer melt. In the melt, the short-range order of the 

structure of the initial polymer is preserved, and the voids present in it become accessible for locali-

zation of the formed particles. First of all, they are embedded in the inter-spherolitic regions of the 

polymer matrix, in the space between the lamellae and in the centers of spherulites. Along with this, 

there is a strong interaction between nanoparticles and polymer chains [4]. 

The thermal method for producing nanoparticles based on the decomposition in a medium of 

organic acid salts or organometallic compounds polymer (the Claspol method) [5] is simple; can be 

carried out in a conventional heat-resistant glass flask at t=300-350°C, however, a large amount of 

solvent is used, the output of the nanocomposite is low. Vacuum oil (VO-1) is used as a solvent. 

The obtained samples are separated from the oil by repeated washing with benzene [6]. 

Due to the stringent environmental requirements for improving the safety of polymer materi-

als and the mandatory disposal of industrial waste, we propose an environmental mechanochemical 

method for producing metal nanoparticles without using organic solvents in an extruder — a closed 

type mixer [7]. 

mailto:kurbanova.nushaba@mail.ru
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Mechanochemical approach (implementation of "bottom - up" nanotechnology) to the produc-

tion of nanocomposites provides an opportunity to create effective environmentally friendly and 

resource-saving technologies, since such technological processes are based on chemical reactions in 

the solid phase, i.e. in the absence of solvents and technological operations associated with their 

use. In addition, the mechanochemical method is most suitable for industrial use. 

In view of the above, the use of a mechanochemical method for the production of nanocom-

posites seems to be an urgent task. 

The presented work is devoted to the production of metal-containing nanoparticles in the ma-

trix of maleinized polyethylene by an ecological method without the use of solvents by decomposi-

tion of organic acid salts in the polymer medium under conditions of high shear deformations and to 

the study of the structure and properties of the obtained nanocomposites. 

 

Experimental part 

In the work were used: maleinized high-pressure polyethylene (MPE) of the Olenten
®  brand 

(Russia), having the following characteristics: content of the crystalline phase 51%, maleic groups 

3%, density 0.93 g / cm3, melt index 1.3, melting point determined by the DTA method , 100 ° C; as 

metal-containing compounds (precursors) - copper and zinc acetates, we have obtained through the 

interaction of metal oxides with acetic acid. 

Metal-containing nanoparticles in the matrix of high-density maleinized polyethylene were 

obtained by high-speed thermal decomposition of salts of organic acids under conditions of high 

shear deformation under conditions of high shear deformation in two stages. At the first stage at a 

temperature of 130-140°C, a binary mixture of polymer and precursor was prepared on laboratory 

rollers. In the second stage, the mixture was heated in a microextruder "Brabender" in a nitrogen 

medium at a temperature of 190-200°C for 10-12 minutes. [8,9]. 

The phase composition and structure of the obtained nanocomposites were studied by XRD 

and IR spectral methods. To carry out XRD and IR studies, samples of the initial PE and the ob-

tained nanocomposites were prepared in the form of films 0.5–1.0 mm thick by pressing at a tem-

perature of 170–175 ° C and a pressure of 10 atm. 

X-ray phase analysis( XRD) of the obtained compositions was carried out on the device “D2 

Phaser” by Bruker (Germany). 

 The IR spectra of the samples were recorded on a Fourier IR microscope spectrometer "LU-

MOS" by Bruker( Germany) in the range of wave numbers 400-4000 cm-1. 

  The thermal stability of nanocomposite samples was studied on a Q-1500D derivatograph by 

MOM, Hungary. The tests were carried out in an air atmosphere in a dynamic mode at heating of a 

sample of 5 deg•min-1 from 20 to 500˚C, test charge 100 mg, the sensitivity of the DTA channels -

250 µV, TG-100, DTG-1 mV. 

 

Results and discussion 

Nanocomposite polymeric materials based on MPE with metal-containing nanoparticles were 

obtained. The composition and structure of the obtained nanocomposites are studied. 

The phase composition of the obtained nanocomposite was studied by X-ray phase analysis. 

Figures 1 show the diffraction patterns of the initial MPE, as well as MPE with zinc and copper 

containing nanoparticles. 

Phase identification was performed using interplanar spacing data using the ASTM card file. 

It was shown that in the studied nanocomposites, reflections from the planes of the crystal lattice of 

metals were observed, corresponding in the ASTM card file to the dhkl series of zinc oxide (ZnO) 

and copper oxide I (Cu2O) 
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 a)  b) c) 

 
Fig.1. - Diffractogram of the original MPE(a), MPE/NPZnO nanocomposite (b), 

MPE/NPCu2O nanocomposite (c) 

 

Figures 2 show the spectrograms of the initial MPE, as well as MPE with zinc-  and copper -

containing nanoparticles. As can be seen from data in Fig. 2 (a), the MPE contains 3.0 % of maleic 

groups:  absorption bands  are 1714, 1738, 1779 cm-1, corresponding C = O bonds  and 1017, 1045, 

1163, determined by the C – O – C bond. 

Comparing the IR spectra of the samples in Figures 2 it can be concluded that they are almost 

identical. However, in the spectrum of Fig.2(b), there is no absorption band at 1779 cm-1 (C = O 

bond), but new absorption bands are observed at 1596 cm-1, characteristic of COO-, as well as 432, 

501, 633, 721 cm-1 corresponding to the valence vibrations of the Me-O bond. 

 

a)  b)   c) 
 

Fig.2. - IR spectrogram of the original MPE(a), MPE/NPZnO nanocomposite  

(b), MPE/NPCu2O nanocomposite(c) 

 

  Analyzing the data of X-ray diffraction analysis and IR spectroscopy of the obtained nano-

composites, it can be concluded that in the case of copper-containing nanoparticles, they do not in-

teract with the polymer matrix, but are embedded in its interferolite regions. In the case of zinc-

containing nanoparticles, bonds are broken in the maleic group of the polymer, with the C = O 

group being retained and the COO- bond is formed. Apparently, zinc-containing nanoparticles are 

partially preserved in the structure of the polymer in the form of ZnO, and are partially attached 

along the COO-group with the formation of COO-Zn-OOC. 

  Thermo-oxidative properties of metal-containing nanocomposites are studied. Thermal sta-

bility of the obtained samples of metal-containing nanocomposites was estimated by the activation 

energy (Ea) of thermal- oxidative degradation, calculated using double logarithmization by the TG 

curve [10], by the temperature of 50% (T50) decomposition of the studied samples, and also by their 

half-life time -1/2. The data obtained as a result of derivatographic research are given in the table. 
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                                                                                                                    Table      
 

Thermal properties of the studied samples 
 

Composition T50 , 

°C 
1/2,  

min. 

Ea,  kJ / mol 

MPE 400 70 119.26 

MPE /NPСu2О 425 80 130.86 

MPE /NPZnО 435 85 135.78 
 

As can be seen from the table data, the introduction of nanoparticles of copper and zinc oxides 

into the matrix of the polyethylene composition contributes to an increase in the decomposition 

temperature of the samples: T50 by 25-35 ° C; the half-life time τ1 / 2 increases from 70 to 80 - 85 

min., the activation energy (Eа) of the decomposition of the thermal-oxidative destruction of the ob-

tained nanocomposites increases by 11.6 - 16.5 kJ / mol. 

It is shown that the introduction of metal nanoparticles into the structure of MPE stabilizes the 

composition, raising the temperature of the onset of thermal-oxidative degradation by 25-35 ° C, 

with  this  the melting point remains almost unchanged and is 100 ° C. 

Derivatographic studies have shown that the introduction of metal oxide nanoparticles into the  

structure of MPE contributes to the improvement of the thermal-oxidative stability of the obtained 

nanocomposites. 
 

Summary 

Metal-containing nanoparticles in the matrix of maleinized high-pressure polyethylene (MPE) 

are obtained by the mechanochemical method. 

The phase composition and structure of the obtained nanocomposites were studied by XRD and 

IR methods. Analysis of the XRD and IR spectroscopy data of the obtained nanocomposites showed 

that the copper-containing nanoparticles do not interact with the polymer matrix, but are embedded in its 

inter-spherolite regions, and the zinc-containing nanoparticles join to form COO-Zn-OOC. 

Derivatographic studies have shown that the introduction of metal nanoparticles into the 

structure of MPE stabilizes the composition, raising the temperature of the onset of thermal-

oxidative degradation by 25-35 ° C. 
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MALEINLƏŞDİRİLMiŞ POLiETİLEN MATRİSİNDƏ METALTƏRKİBLİ 

NANOHiSSƏCİKLƏRİN ALINMASI VƏ QURULUŞ VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

T.M. Quliyeva, N.İ. Qurbanova 

AMEA Polimer Materialları İnstitutu 

kurbanova.nushaba@mail.ru 

 

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiq polietileni (MPE) matrisində metaltərkibli nanohissəciklər 

mexaniki-kimyəvi metodla üzvi həlledicidən istifadə edilmədən üzvi turşu duzlarının yüksək hərə-

kət deformasiyası şəraitində yüksəksürətli termiki parçalanma yolu ilə alınmışdır. Alınan nanokom-

pozitlərin faza tərkibi və quruluşu RFA və İQ-spektroskopiya üsulları ilə, termiki xassələri DTA 

metodu vasitəsilə tədqiq edilmişdir. 

Göstərilmişdir ki, mistərkibli nanohissəciklər polimer matrislə qarşılıqlı təsirdə olmur, ancaq 

onun sferolitlərarası nahiyyəsində məskunlaşır, lakin sinktərkibli nanohissəciklər malein qrupuna 

birləşərək COO-Zn-COO  əmələ gətirir. Polimer matrisə metal oksid nanohissəciyinin daxil edilmə-

si termooksidləşmə destruksiyanın başlanğıc temperaturunu 119.29-dan 135.78 kC/moladək qaldır-

maqla kompozitin stabilliyinin artmasına səbəb olur. 

Açar sözlər: metaltərkibli nanohissəciklər; maleinləşdirilmiş yüksək təzyiq polietileni (MPE); 

mexaniki-kimyəvi metod; RFA, İQS və DTA metodları  

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ  

МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ В МАТРИЦЕ 

МАЛЕИНИЗИРОВАННОГО  ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Т.М. Гулиева, Н.И. Курбанова 

Институт полимерных материалов НАНА  

kurbanova.nushaba@mail.ru 

 

Получены металлсодержащие наночастицы в матрице  малеинизированного полиэти-

лена высокого давления( МПЭ)  механо-химическим методом без использования органиче-

ских растворителей путем высокоскоростного термического разложения солей органических 

кислот в  условиях высоких сдвиговых деформаций. Фазовый состав и структура получен-

ных нанокомпозитов исследованы РФА  и ИК-спектроскопией, а термические свойства ДТА 

методом.  

Показано, что медьсодержащие наночастицы не взаимодействуют с полимерной мат-

рицей, а внедряются в межсферолитные области ее, а цинксодержащие наночастицы присо-

единяются к малеиновой группе с образованием СОО-Zn-OОС. Введение наночастиц окси-

дов металлов в полимерную матрицу, способствует стабилизации композитов, повышая тем-

пературу начала термоокислительной деструкции от 119.26 до 135.78 кДж/моль.  

Ключевые слова: металлсодержащие наночастицы; малеинизированный полиэтилен 

высокого давления(МПЭ); механо-химическим метод; РФА, ИКС и ДТА методы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ДИГИДРОПИРИМИДИНА  

В ПРИСУТСТВИИ ЦЕРИЙ АММОНИЙ НИТРАТА  

 

Гусейн-заде Алекбер 

Бакинский Государственный Университе,  

alekber-92@mail.ru 

 

Данная статья посвящена синтезу  нового дигидропиримидина на основе гидроксил-

содержащего диальдегида по реакции Биджинелли «зеленым методом». Одним из особенно-

стей катализатора реакции является возможность его регенерация, что делает процесс 

более «зеленым» и малоотходным. Полученный продукт далее подвергали окислению в при-

сутствии церий аммоний нитрата (CAN) с получением двух продуктов окисления дигидро-

пиримидина. ЯМР и масс исследования доказали образование продукта окисления как по од-

ному дигидропиримидиновому кольцу, так и по обоим кольцам. Далее, было проведено иссле-

дование антифунгальной активности синтезированных новых дигидропиримидинов против 

Candida albicans и многообещающие результаты были получены. 

Ключевые слова: дигидропиримидин, реакция Биджинелли, церий аммоний нитрат, 

Candida albicans 

  

Введение 

Как известно, дигидропиримидины представляют собой класс гетероциклических со-

единений, содержащих два атома азота в шестичленном цикле. Вследствие того что этот 

класс соединений обладает широким спектром биологических активностей внимание науч-

ных кругов пристально приковано к ним [1]. Биологические исследования различных типов 

дигидропиримидинов выявили наличия у них таких активностей как противогриб-ковой, ан-

типролиферативной, противовирусной [2], противоопухолевой [3-8], противовос-палитель-

ной [9-11], антигипертензивной [12-16], анти-ВИЧ [17], противоэпилептической [18], проти-

вомалярийной [19], антибактериальной [20-23], противотуберкулезной [24], смешанной [25-

27], а также способны выступать в роли антагонистов калиевых [28-30] и кальциевых кана-

лов [31]. Дигидропиримидины получаются трех компонентной реакцией, открытой Пьетро 

Биджинелли в 1893 году и впоследствии названной  честь него. Интерес к реакции Биджи-

нелли значительно возрос благодаря легкодоступности всех трех компонентов, а именно: 

альдегида, производного мочевины и метилен активного соедине-ния. Традиционная мето-

дика реакции Биджинелли, включающая реакцию альдегида, мочевины и этилацетоацетата в 

условиях сильной кислоты с получением дигидропиримидинов, часто страдает от низких 

выходов [32]. Растущий интерес к дигидропиримидинам обусловил необходимость разра-

ботки новых катализаторов и методов синтеза, которые были бы более мягкими, малоотход-

ными и приводили бы к высоким выходам целевых продуктов. 

С другой стороны, окисление дигидропиримидинового кольца, вследствие которого си-

стема становится более ненасыщенной, приводит к возникновению флуоресцентных свойств 

у полученных соединений. Наряду с этим наблюдается и усиление фармакологических 

свойств указанных соединений [33]. Процесс окисления дигидропиримидинового кольца 

изучен глубоко с применением различных катализаторов, но наилучшие результаты были 

получены с применением церий аммоний нитрата. Более того, несмотря на то, что до сих пор 

были выработаны различные методики синтеза дигидропиримидинов на основе диальдеги-

дов, в литературе не имеются данные о проведении окисления таких типов продуктов. 

Учитывая важность дигидропиримидинов и продуктов их окисления, был проведен 

синтез нового дигидропиримидина на основе гидроксилсодержащего диальдегида в присут-
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ствии мало токсичного медь трифлата. Одним из особенностей катализатора реакции являет-

ся возможность его регенерация, что делает процесс более «зеленым». Далее, было проведе-

но окисление полученного дигидропиримидина церий аммоний нитратом, исследования 

продуктов реакции которого с помощью ЯМР и масс- спектроскопий позволило доказать об-

разование как продукта окисления по одному дигидропиримидиновому кольцу, так и по обо-

им кольцам. В дополнение к этому было проведено исследование антифунгальной активно-

сти синтезированных препаратов против Candida albicans, согласно которым исследуемые 

пробы показали результаты с выраженными антифунгальными свойствами.  

  

Экспериментальная часть 

Общее 

Все химикаты, использованные в работе, были аналитической чистоты. Контроль хода 

реакции и определение чистоты синтезированных продуктов проводилось с использованием 

тонкослойной хроматографии (ТСХ), элюент – этилацетат-метанол: 9:1.  

Элементный анализ проводили на анализаторе Carlo Erba 1108.  

ЯМР исследования проводили на BRUKER FT ЯМР спетрометре AVANCE 300 (Bruker, 

Karlsruhe, Germany) (300 MГц для 1H и 75 MГц для 13C). Растворитель ДМСО-d6 (99.7%, со-

держит 0.3% H2O) и CDCl3 использовали для исследования растворов синтезиро-ванных со-

единений.  

Масс исследования выполняли на спектрометре Agilent 6530 Q-TOF LC-MS. 

Синтез соединений 

  

Синтез 1,3-бис[2-формилфенокси]-2-пропанола (I) 

К 100 мл воды добавляют 110 ммоль NaOH и 110 ммоль салицилового альдегида. Да-

лее, смесь перемешивают под азотом при 60⁰ C и в течение 2 часов добавляют 50 ммоль 

эпихлоргидрина. После этого реакционная смесь перемешивается дополнительно еще 3 часа 

при температуре 60°C. По окончанию времени реакции, смесь охлаждают до комнатной тем-

пературы, вследствие которого происходит образование осадка. Полученный осадок филь-

труют, промывают водой и сушат. Продукт чистят перекристаллизацией (метанол-вода 8:1). 

Выход 37%. Т пл.=117°C. 1Н ЯМР спектр: [CDCl3, δ, м.д.], 4 с [1H, OH], 4.33 д [4H, 

2OCH2],4.54 м [1H, CH], 7-7.83 м [8H, Ar], 10.41 с [2H, COH]. 13C ЯМР спектр: [CDCl3, δ, 

м.д.], 68 [2OCH2], 69 [CH-OH], 112, 121 [CHAr], 124 [2CAr-COH], 129, 136 [CHAr], 160 [2CAr-

O], 189 [2COH]. 

  

Синтез диметил 4,4'-(((2-гидроксипропан-1,3-дийл)бис(окси))бис(2,1-фени-лен))бис(6-

метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоксилата) (II) 

 

 0.5 ммоль соответствующего диальдегида I, 0.85 ммоль мочевины и 0.08 ммоль 

медь трифлата добавляют в микроволновую ампулу с магнитной мешалкой и растворяют в 1 

мл этанола. К данной смеси добавляют 0.6 ммоль метилацетоацетата. Реакционный сосуд 

нагревают на микроволновом реакторе (CEM DiscoverTM System) до 100⁰ C в течении 2,5 ч 

на максимальной мощности 200W. По окончании времени реакции, образуется белый оса-

док, который отфильтровывают, промывают водой и сушат. Выход 80%. Т пл.=365-367°C. 1H 

ЯМР спетр: (DMSO-d6, δ, м.д.), 2.32 с (6H, 2CH3), 3.38 с (6H, 2OCH3), 4.04-4.1 м (1H, CH), 

4.19-4.36 м (4H, 2OCH2), 5.58 с (1H, CH), 5.78-5.8 д (1H, OH, J=6 Гц), 6.87-6.92 т (2H, 2CArH, 

J=9 Гц), 7.01-7.08 кв (4H, 4CArH, J=6 Гц), 7.22-7.28 т (2H, 2CArH, J=9 Гц), 7.32 с (1H, NH), 

7.38 с (1H, NH), 9.2 с (2H, 2NH). 13C ЯМР спетр: (DMSO-d6, δ, м.д.), 17.79 (2CH3), 48.76 (CH), 

48.77 (CH), 50.6 (2OCH3), 67.65 (CH-OH), 69.67 (CH2O), 69.82 (CH2O), 96.76 (C), 96.82 (C), 

112.3, 112.54, 120.51, 120.58, 126.55, 128.79, 128.83 (CArH), 131.04, 131.3 (C), 149.69, 152.27 
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(CAr), 152.34, 155.93 (CAr-O), 156.02 (2COO), 165.75 (2CO). HRMS (ESI) m/z [M+Na]=603, [M-

H]=579. Found, %: C 59.95; H 5.55; N 9.69. C29H32N4O9. Calculated, %: C 59.99; H 5.56; N 9.65. 

  

Синтез метил 4-(2-(2-гидрокси-3-(2-(5-(метоксикарбонил)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-4-ил)фенокси)пропокси)фенил)-6-метил-2-оксо-1,2-дигидропи-

римидин-5-карбоксилат (III) и диметил 4,4'-(((2-гидроксипропан-1,3-дийл)бис(ок-

си))бис(2,1-фенилен))бис(6-метил-2-оксо-1,2- дигидропиримидин -5- карбоксилат) (IV) 

 

0,3 ммоль соединения II растворяют в смеси растворителей состоящих из 4 мл ацетона 

и 4 мл ДМСО. Далее, добавляют 1,5 ммоль гидрокарбоната натрия и смесь перемешивают 

при -5°C под аргоном. Впоследствии, добавляют 0,9 ммоль церий аммоний нитрата, и смесь 

перемешивают при -5°C в течение часа. После окончания времени, убирают охладительную 

баню и реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 18 часов. 

Далее, реакционную массу декантируют хлороформом, органический слой промывают 20% 

раствором натрий хлорида (3 раза). Хлороформ отгоняют на роторном испарителе, а веще-

ства очищают колоночной хроматографией (этилацетат-метанол: 9:1). Выход соединения III 

15%, а соединения IV 35%. Т пл. соединения III =305-306°C, а соединения IV 256-258°C. 1H 

ЯМР спетр соединения III: (DMSO-d6, δ, м.д.), 2.3 с (3H, CH3), 2.35 с (3H, CH3), 3.3 с (3H, 

OCH3), 3.3 с (3H, OCH3), 4.1-4.24 м (1H, CH), 4.19-4.36 м (4H, 2OCH2), 5.58 с (1H, CH), 5.78-

5.8 д (1H, OH, J=6 Гц), 6.87-6.92 т (2H, 2CArH, J=9 Гц), 7.01-7.08 кв (4H, 4CArH, J=6 Гц), 

7.22-7.28 т (2H, 2CArH, J=9 Гц), 7.38 с (1H, NH), 9.2 с (2H, 2NH). 13C ЯМР спетр: (DMSO-d6, 

δ, м.д.), 17.79 (2CH3), 48.76 (CH), 48.77 (CH), 50.6 (2OCH3), 67.65 (CH-OH), 69.67 (CH2O), 

69.82 (CH2O), 96.76 (C), 96.82 (C), 112.3, 112.54, 120.51, 120.58, 126.55, 128.79, 128.83 (CArH), 

131.04, 131.3 (C), 149.69, 152.27, 152.34, 155.93 (CAr), 156.02 (2COO), 165.75 (2CO). HRMS 

(ESI) m/z [M+Na]=601, [M-H]=577. Found, %: C 60.17; H 5.26; N 9.67. C29H32N4O9. Calculated, 

%: C 60.20; H 5.23; N 9.68. 1H ЯМР спетр соединения IV: (DMSO-d6, δ, м.д.), 2.3 с (6H, 2CH3), 

3.3 с (6H, 2OCH3), 4.04-4.24 м (1H, CH), 4.1-4.3 м (4H, 2OCH2), 5.58 с (1H, CH), 5.76-5.8 д 

(1H, OH, J=6 Гц), 6.8-6.92 т (2H, 2CArH, J=9 Гц), 7.11-7.18 кв (4H, 4CArH, J=6 Гц), 7.27-7.32 т 

(2H, 2CArH, J=9 Гц), 9.4 с (2H, 2NH). 13C ЯМР спетр: (DMSO-d6, δ, м.д.), 18 (2CH3), 50.9 

(2OCH3), 67.55 (CH-OH), 68.67 (CH2O), 69.82 (CH2O), 96.56 (C), 96.62 (C), 112.6, 112.66, 

120.8, 120.86, 126.4, 128.69, 128.86 (CArH), 131.04, 131.3 (C), 149.69, 152.27, 152.34, 155.93 

(CAr), 156.02 (2COO), 165.75 (2CO). HRMS (ESI) m/z [M+Na]=599, [M-H]=575. Found, %: C 

60.44; H 4.86; N 9.69. C29H32N4O9. Calculated, %: C 60.41; H 4.90; N 9.72. 

  

Исследование биологической активности 

Биологическую активность синтезированных дигидропиримидинов II, III и IV в отно-

шении Candida albicans определяли как диско диффузным, так и зонально диффузионным 

методом. Испытуемые соединения растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). Равные объ-

емы микробной флоры (1 мл) наслаивали на чашки Петри с селективной средой для каждого 

патогена, используя стандартный инокулят, соответствующий по плотности 0,5 стандартного 

Mac Farland, содержащий приблизительно 1,5 • 108 КОЕ/мл. Инокулят использовали в тече-

ние 15 минут после приготовления. На поверхности питательной среды с помощью стериль-

ной бактериальной дрели были сделаны лунки глубиной 4–5 мм, куда были добавлены 0,1 и 

0,2 мл исследуемых образцов соответствующей концентрации. Далее, производилось опре-

деление диаметров зоны подавления роста микробов через 24 часа инкубации при 37°С. Ре-

зультаты сравнивали с контролем и антибиотиком-амфотерицином Б. В контрольные чашки 

с питательной средой с бактериальной микрофлорой добавляли растворитель (ДМСО), но 

без тестирования вновь синтезированных соединений, чтобы изучить влияние растворителя 

на биологические свойства. 
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Обсуждение результатов 

 

 
 

Схема 1. Реакция синтеза диальдегида 

 

Вначале был произведен синтез диальдегида конденсацией салицилового альдегида с 

эпихлоргидрином в щелочной среде (Схема 1). Далее, была проведена реакция Биджинелли кон-

денсацией полученного гидроксилсодержащего диальдегида, мочевины и метилацетоацетата 

(Схема 2) в присутствии трифлата меди Cu(OTf)2. Причина использования Cu(OTf)2 в качестве ка-

тализатора заключается в том, что он дешев и демонстрирует низкую токсичность [34], что очень 

важно с точки зрения зеленой химии. Загрузка катализатора была в 6,25 раза ниже, чем количество 

альдегида. Кроме того, было обнаружено, что для очистки синтезированных соединений не требу-

ется никакой процедуры обработки - полученный осадок просто промывают небольшим количе-

ством дистиллированной воды. Еще одним преимуществом метода является возможность регене-

рации катализатора с помощью ВЭЖХ (ацетонитрил-вода). Было обнаружено, что выход продук-

тов не изменился заметно даже после 5 раз повторного использования катали-затора. 
 

 
 

Схема 2. Реакция синтеза дигидропиримидина II 
 

Следующим этапом было проведение реакции окисления полученного дигидропири-мидина 

в присутствии церий аммоний нитрата (Схема 3). В ходе реакции удалось получить 2 типа продук-

тов. Более глубокий анализ структуры полученных соединений с помощью ЯМР и масс- спектро-

скопий позволило сделать вывод о ходе реакций. Было установлено, что в ходе окисления получа-

ется как продукт с одним окисленным дигидропиримидиновым кольцом, так и с двумя. Повыше-

ние концентрации окислителя в два раза приводит к получению только продукта IV. 
 

 
Схема 3. Реакция синтеза продуктов окисления III и IV 
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Учитывая биологическую активность дигидропиримидинов, полученные соединения 

были изучены в отношении условно-патогенных дрожжей Candida albicans. Биологическую 

активность соединений изучали методом зональной диффузии и дискодиффузионным мето-

дом (табл. 1). Результаты сравнивали с контролем (чистый ДМСО, без исследуемых образ-

цов) и антибиотиком-амфотерицином Б.  

Таблица 1  

Биологическая активность синтезированных соединений и антибиотика 

 

Investigated 

compounds 
Микроорганизм 

Концентрация, 

µгр/мл 

Зона ингибирования Φ, % 

Диско диффу-

зионный 

метод, % 

Зонально 

диффузионный 

метод, % 

0.1 мл 0.2 мл 

II 

Candida albi-

cans 
10 

48 51,8 56,7 

III 75 84,2 87,1 

IV 90 93 95 

Амфотерицин 

Б 
30 41 46 

  

Было установлено, что ДМСО не влияет на Candida albicans, и обнаружено, что все ис-

следуемые соединения проявляют достаточно высокий эффект задержки роста грибка обои-

ми методами, что в свою очередь даже лучше, чем у антибиотика, и, соответственно, полу-

ченные соединения в дальнейшем могут выступать в роли кандидатов на роль противогриб-

ковых препаратов. 

 

Заключение 

Соединения II, III и IV, которые являются новыми производными дигидропиримиди-

нов, были синтезированы и их структуры были исследованы спектроскопическими метода-

ми. Соединение II было синтезировано «зеленым методом». Более того, ненадобность до-

полнительных методов очистки для соединения II и пятикратное повторное использование 

катализатора подчеркивает важность метода. Исследование реакции окисления соединения 

II позволило определить образование двух типов продуктов. Синтезированные новые соеди-

нения были протестированы на биологическую активность против различных видов грибов 

рода Candida albicans. Полученные многообещающие результаты показали, что синтезиро-

ванные соединения действительно представляют интерес как потенциальные биологически 

активные соединения с фунгицидной активностью, которые в будущем благодаря примене-

нию инновационных технологий могут привести к созданию новых эффективных противо-

грибковых препаратов.  
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SERİUM AMMONİUM NİTRAT İŞTİRAKI İLƏ DİHİDROPİRİMİDİNİN  

OKSİDLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ 

 

Hüseynzadə Ələkbər 

Bakı Dövlət Universiteti 

alekber-92@mail.ru 

 

Bu məqalə Bijinelli reaksiyası ilə tərkibində hidroksil qrupu olan dialdehid əsasında yeni dihidro-

pirimidinin «yaşıl sintezi» ilə bağlıdır. Reaksiya katalizatorun əsas xarakteristikalarından biri onun regen-

erasiyasidir ki, bu da həmin katalizatorun yenidən istifadəsini mümkün edərək prosesi daha yaşıl və az 

tullantılı edir. Əldə olunan məhsul bundan sonra serium ammonium nitrat iştirakında oksidləşdirilir ki, bu 

da 2 dihidropirimidin oksidləşmə məhsulunun alınması ilə nəticələnir. NMR və kütlə spektroskopiyası 

araşdırmaları dihidropirimidin halqası ilə bərabər hər iki halqada da oksidləşmə məhsullarının alındığını 

sübut edir. Bundan sonra, sintez olunan dihidropirimidinlərin Candida Albicans göbələyinə qarşı antifun-

qal aktivliyi də araşdırılmış və gözlənilən nəticələr əldə olunmuşdur.  

Açar sözlər: dihidropirimidin, Bijinelli reaksiyası, serium ammonium nitrat, Candida albicans 

 

STUDY OF OXIDATION REACTION OF DIHYDROPYRIMIDINE IN THE  

PRESENCE OF CERIUM AMMONIUM NITRATE  

 

Guseynzade Alekper 

Baku State Universitety 

alekber-92@mail.ru 

 

This article is devoted to the synthesis of a new dihydropyrimidine based on hydroxyl-

containing dialdehyde by Biginelli reaction by the "green method". One of the features of the reac-

tion catalyst is the possibility of it’s regeneration, which makes a process more "green" and low-

waste. The obtained product is further oxidized in the presence of cerium ammonium nitrate, which 

leads to the obtaining of 2 dihydropyrimidine oxidation products. NMR and mass investigation 

have proved the formation of oxidation products as well as on one dihydropyrimidine ring, and on 

both rings. Further, a study of the antifungal activity of the synthesized new dihydropyrimidines 

against Candida Albicans was conducted and promising results were obtained. 

Keywords: dihydropyrimidine, Biginelli reaction, cerium ammonium nitrate, Candida albicans 
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОБРАЗЦАХ  

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

П.Ш. Мамедова1, К.Р. Кахраманова1, С.Ф. Османова1,2, Э.Р. Бабаев1 

 
1Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева НАН Азербайджана 

2Западно-Каспийский Университет 

E-mail: biopearl@mail.ru 

 

Осуществлен микробиологический анализ нефтезагрязненной  и чистой морских вод. 

Определен количественный учет некоторых микроорганизмов: бактерий, грибов, актино-

мицетов, дрожжевых грибов, азотобактер, нитрифицирующих и целлюлозоразлагающих 

бактерий, в том числе деструкторов нефти, обитающих в морской воде. Также изучены: 

температура, рН, содержание нефти в отобранных образцах воды.  

Ключевые слова: нефтяные загрязнения, микроорганизмы в морской воде, углеводоро-

докисляющие микроорганизмы, определение количества микроорганизмов 

 

Введение 

Одной из главных экологических проблем Каспийского моря является увеличе-

ние загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами. Нефтяные загрязнения подавляют раз-

витие фитобентоса и фитопланктона моря, снижают выработку кислорода, что часто при-

водит к нарушению экологического равновесия в окружающей среде. Влияние нефти и 

нефтепродуктов приводит к ухудшению физических свойств воды: изменению цвета, вку-

са, запаха. Существует множество аспектов экологического риска связанных с воздействи-

ем самой нефти, с вероятностью процессов ее деструкции и трансформации, которые спо-

собствуют вторичному загрязнению водорастворимыми токсичными веществами.  Проме-

жуточные продукты деструкции углеводородов нефти образуются также в результате про-

цессов, происходящих в толще воды, в донных отложениях и в контактной зоне вода-

атмосфера. Большая концентрация вредных веществ приводит к гибели рыб, моллюсков и 

водорослей [1-2]. 

Наиболее экономически перспективным методом восстановления нефтезагрязненной 

среды является метод, основанный на микробиологическом разложении нефти с помощью 

нефтеокисляющих бактерий. Данный подход требует выделения и изучения активных мик-

роорганизмов, способных к деградации углеводородов нефти, и последующего внесения в 

нефтезагрязненный объект. Численность бактерий-нефтедеструкторов в естественных био-

ценозах в немалой степени определяется климатическими условиями и степенью  загрязне-

ния воды [3]. 

 

Экспериментальная часть 

Целью настоящей работы было исследование некоторых физико-химических и микро-

биологических характеристик образцов нефтезагрязненных вод, отобранных с прибрежной 

зоны Бакинской бухты.  

Изучены: температура, рН, содержание нефти в отобранных образцах воды и осу-

ществлен в них количественный учет микроорганизмов, в том числе деструкторов нефти. 

 

 

                                                                                                                                             

http://chem21.info/info/1222646
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Таблица  

 

Количество микроорганизмов в нефтезагрязненной и чистой морской воде 

 

 

 

 

      Микроорганизмы 

 

Количество микроорганизмов в морской воде (кл/мл) 

 

 

Нефтезагрязненная  морская     

вода 

 

        Чистая морская вода  

 

                                           

Бактерии 

 
54∙105 78∙107 

                                                 

 Грибы 

 
52∙102 23∙103 

                                      

Дрожжевые  грибы 

 

  

                 38∙102 

                       

                  45∙103 

   Акциномицеты 

 26∙102 68∙103 

Углеводород-окисляющие 

бактерии 

 
64∙105 84∙103 

                                           

Споровые 

 
11∙103 23∙102 

Аэробные азотфиксирую-

щие бактерии 
20∙103 72∙104 

Анаэробные азотфиксиру-

ющие бактерии 11∙104 32∙102 

Аэробные целлюло-

зоразлагающие бактерии 

 
12∙102 16∙102 

Анаэробные С бакт. 

 30∙104 2∙102 

Нитрифицирующие   

бактерии 

 
15∙102 18∙102 

Денитрифицирующие  

бактерии 

 
16∙103 6∙102 

 



KİMYA  ELMLƏRİ 

 

113 

В ходе исследования общую численность мироорганизмов определяли методом предель-

ных разведений и высевом соответствующего разведения (0,05 мл) на агаризованные среды: 

мясо-пептонный агар (МПА) для бактерий и сусло-агар (СА) – для грибов и дрожжей [4]. 

Для определения углеводородокисляющих бактерий были использованы среда Миллса, 

состава, (г/л): NaCl- 24,0; MgSO4×7H2O-1,0 ; KCl-0,7; K2HPO4-2,0; Na2HPO4-3,0; NH4NO3-1,0; 

агар-агар-20 и среда Чапека, (г/л): сахароза - 30, NaNO3 - 3, KH2PO4 - 1, MgSO4×7H2O - 0,5, 

KCl - 0,5, FeSO4×7H2O - 0,01, агар-агар - 20 с использованием 1% сырой нефти. Для целлю-

лозоразлагающих бактерий среда Гетчинсона следующего состава: KNO3-2,5; K2HPO4-1,0; 

MgSO4×7H2O-0,3; CaCl2-0,1; FeCl3×7H2O-0,01; NaCl-0,1. Для нитрифицирующих бактерий 

была использована среда, состава(г/л): (NH4)2SO4-2,0; K2HPO4-1,0;  MgSO4-0,5;  FeSO4×7H2O 

-0,4; NaCl-0,4. Культивацию микроорганизмов проводили в термостате при температуре 28-

32 °С в течении 5-7, 7-14 дней соответственно для других микроорганизмов, культивирую-

щихся в жидких питательных средах [5]. 

Микрофлора, в основном, представлена различными  видами бактерий, актиномицеты, 

аэробные и анаэробные азотфиксаторы, аэробные и анаэробные целлюлозаразрушающие 

бактерии, грибы и др. 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты микробиологического анализа показали, что общее содержание микрофло-

ры в нефтезагрязненных водах ниже, чем в отсутствие нефтезагрязнений. (Таб) 

Вероятно, пленка образовавшаяся на поверхности воды из нефти и нефтепродуктов 

препятствует проникновению в воду кислорода воздуха, также токсично влияет на рост и 

развитие микроорганизмов. Из таблицы видно, что дрожжевая и грибная  микрофлора очень 

малочисленна, имеется относительно большое количество углеводородокисляющих микро-

организмов, вероятно, адаптированных  к данной среде и использующих углеводороды в ка-

честве питания.  

 

Результаты 
В ходе исследования выделены и отселектированы 27 отдельных колоний углеводоро-

докисляющих микроорганизмов. В целях эффективного мониторинга загрязнения морской 

воды нефтеуглеводородами эти микроорганизмы в дальнейшем могут быть  использованы в 

составе новых эффективных  биопрепаратов применяемых в процессах биоремедиации мор-

ских акваторий. 
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XƏZƏR DƏNİZİ SAHİLYANI ZONASINDAN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SU 

NÜMUNƏLƏRİNDƏ MİROORQANİZMLƏRİN MİQDARININ HESABLANMASI 

 

           P.Ş. Məmmədova1, K.R. Qəhrəmanova1, S.F. Osmanova1,2, E.R. Babayev1  
1AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

2Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Neftlə çirklənmiş və təmiz dəniz suyunun mirobioloji analizi aparılmışdır. Dəniz suyunda 

olan bəzi mikroorqanizmlərin, bakteriyalar, göbələklər, maya göbələkləri, aktinomisetlər, azotfiksə 

edən, nitrifikasiya və sellüloza parçalayan, o cümlədən karbohidrogenoksidləşdirici bakteriyaların 

miqdarı müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: neft çirklənmələri, dəniz mikroorqanizmləri, karbohidrogen oksidləşdirən mikro-

orqanizmlər 

 

ESTİMATİON OF THE NUMBER OF MİKROORGANİSMS İN SAMPLES OF  

OİL-CONTAMİNATED  WATERS OF THE COASTAL ZONE OF THE CASPIAN SEA 

 

P.Sh. Mamedova1, K.R. Kakhramanova1, S.F. Osmanova1,2, E.R. Babayev1  
1Institute of Chemistry of Additives of NASA 

1,2 Western Caspian University 

 

A microbiological analysis of oil-contaminated and clean sea water was carried out. A certain 

quantitative account of some microorganisms: bacteria, fungi, actinomycetes, yeast fungi, nitrogen 

bacteria, nitrifying and cellulose-decomposing bacteria contained in oil destructors living in sea wa-

ters. Also studied: temperature, pH, oil content in the selected water samples.  

Keywords: oil contaminated, marine microorganisms, hydrocarbon-oxidizing microorgan-

isms, determination of the number of microorganisms 
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2015-2019-CU İLLƏR ƏRZİNDƏ AZƏRBAYCANDA BAŞ VERMİŞ GÜCLÜ 

ZƏLZƏLƏLƏRİN SEYSMOPROQNOSTİK SAHƏLƏRDƏ ƏKSİ 

 

T.A. Kazımova, T.C. Yusifova  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 

terane.kazimova@inbox.ru 
  

Məqalədə 2015-2019 -ci illərdə baş vermiş zəlzələlərdən öncə kinematik xəbərvericilərin ana-

lizi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, bəzi seysmik stansiyalar üzrə qurulmuş seysmoproqnostik əyri-

lərdə zəlzələdən öncə anomal dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Kinematik xəbərvericilərin məkan 

üzrə paylanması xəritələrin analizi göstərir ki, baş vermiş zəlzələlərin episentrləri Vp/Vs parametri-

nin  qradient  zonalarında yerləşir.                                                     

Açar sözlər: zəlzələ, aktivlik,  xəbərverici, maqnituda 

 

Giriş 

Dünyada baş verən təbiif əlakətlərdənən dəhşətlisi zəlzələlərdir. Bu təbii fəlakət dağıdıcı təsi-

rə malik olmaqla yanaşı həmdə insan tələfatına səbəb olur.Azərbaycan Respublikasının  ərazisiAlp-

Himalay seysmoaktiv qurşağının tərkib  hissəsi olaraq,yüksək seysmik aktivliyə malikdir. Son illər-

seysmik aktivliyin artması müşahidə  olunur,maqnitudası Ml≥5 olan zəlzələlər baş vermişdir. Belə 

zəlzələlərdən öncə  kinematik xəbərvericilərin tədqiqi aparılmışdır və maraqlı nəticələr alınmışdır. 

2015-2019-cu illərdə baş vermiş Ml≥3 olan zəlzələlərin episentrlər xəritəsinə nəzər salsaq, görürük 

ki, Azərbaycan ərazisində bir neçə seysmoaktiv zonalar müşahidə olunur. Bunlar Böyük Qafqazın 

cənub-şərq yamacında yerləşən Zaqatala-Balakən, Şəki-Oğuz, Şamaxı-İsmayıllı zonaları, Kür çö-

kəkliyinin cənub-qərbində yərləşən Ağdam, İmişli zonaları, Talış zonası və Xəzər akvatoriyasının 

mərkəzi hissəsində yerləşənzonası (şək.1). 
 

 
 

Şəkil 1. 2015-2019-cu illər ərzində Azərbaycan və ona bitişik ərazilərdə baş vermiş  Ml≥3.0 olan  

zəlzələlərin episentrlər xəritəsi 
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2015-2019-cu illərdə Azərbaycan ərazisində bir neçə güclü zəlzələlər baş vermişdir[5]. Bunlar   

22.03.2015 baş vermiş, Ml =5.4 olanXəzər zəlzələsi;  04.09.2015baş vermiş, Ml =5.9 olan Şəki – 

Oğuz zəlzələsi; 01.08.2016baş vermiş, Ml =5.6 olan İmişli zəlzələsi; 11.05.2017 baş vermiş, Ml 

=5.4 olan Saatlı zəlzələsi; 15.11.2017 baş vermiş, Ml =5.7 olan Ağdam zəlzələsi;  05.06.2018 baş 

vermiş, Ml =5.5 olan Zaqatala zəlzələsi;  28.08.2018 baş vermiş, Ml =5.0 olan Lerik  zəlzələsi;  

05.02.2019 baş vermiş, Ml =5.2 olan Ağsu – İsmayıllı zəlzələsidir (cədvəl 1, şək. 2). 

 

Cədvəl 1 

2015 - 2019-cu illərdə baş vermiş Ml≥5 olan zəlzələlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 2. 2015-2019-cu illər ərzində Azərbaycan ərazisində baş vermiş Ml≥5.0 olan  

zəlzələlərin episentrlər xəritəsi 

 

Göstərilən  zəlzələlərin P və S dalğalarının gəlmə vaxtları əsasında TAU kinematik parametri 

araşdırılmışdır. Məlumdur ki, güclü zəlzələ ocaqlarında hazırlıq dövründə mühitin gərginlik – de-

formasiya vəziyyəti artır, bunun  nəticəsində həmin sahələrdə seysmik dalğaların sürətlərinin nisbə-

tinin (Vp/Vs) dəyişməsinə səbəb olur. Müşahidələr bu dəyişmələrin güclü zəlzələlərdən əvvəl ano-

mal variasiyalarının olmasını göstərir 3. Bu dəyişikliklərin proqnostik xüsusiyyətlərini aşkarlamaq 

üçün AMEA nəzdində RSXM-də TAU kinematik parametrinin monitorinqi aparılır [1, 3].Tədqiqat-

lar 35 telemetrik stansiyaların məlumatları əsasında aparılır. 

 

 

N Tarix φ λ Н Ml Rayon 

1 22.03.2015 40.03 51.89 42 5.4 Xəzər dənizi 

2 04.09.2015 40.97 47.43 16 5.9 Oğuz 

3 01.08.2016 39.92 47.86 28 5.6 İmişli 

4 11.05.2017 39.72 48.42 48 5.4 Saatlı 

5 15.11.2017 40.16 47.11 27 5.7 Ağdam 

6 05.06.2018 41.50 46.67 10 5.5 Zaqatala 

7 28.08.2018 38.72 48.63 15 5.0 Lerik 

8 05.02.2019 40.78 48.46 8 5.2 Ağsu-İsmayıllı 
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2015 - 2019 -cu illərdə baş vermiş güclü zəlzələlərdən öncə müşahidəolunan anomal dəyişik-

liklər seysmoproqnostik əyrilərdə öz əksini tapmışdır (cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2 

Seysmoproqnostik əyrilərdə anomaliya verən zəlzələlər 

 

N Tarix Ml Rayon Anomaliya qeydə almış stansiyalar 

1 22.03.2015 5.4 Xəzər dənizi LRK 

2 04.09.2015 5.9     Oğuz IML, QZX,  BRD, BLQ, AGD, QRD 

3 01.08.2016 5.6      İmişli ATG,SİZ,İML,PQL,GBS,KDR,AGD,LKR 

4 11.05.2017 5.4      Saatlı QZX, BRD, LKR, LRK 

5 15.11.2017 5.7      Ağdam BRD, AGD, ZRD,HYR 

6 05.06.2018 5.5   Zaqatala ZKT,SIZ,LRK,QBL, 

7 28.08.2018 5.0      Lerik ATG,GLB,LKR,QBL 

8 05.02.2019 5.2 Ağsu-İsmayıllı SEK, SIZ, IML, PQL, ATG 

 

Nümünə kimi bir neçə proqnostik əyriləri göstərilir. 1 avqust 2016-də baş vermiş Мl=5.6 olan 

İmişli zəlzələsindən öncə bir sıra stansiyalarda TAU kinematik parametri üzrə anomal dəyişikliklər 

qeydə alınmışdır.  

Altıağac seysmik stansiyası üzrə qurulmuş qrafikdən görünür ki, 01.08.2016 –cı il tarixində  

baş verən Мl=5.6 olan İmişli zəlzələsindən 8 gün öncə fondan 3 dəfə artıq anomal dəyişiklik qeyd 

olunmuşdur (şək. 3), [2]. 

 

 
 

Şəkil 3.«Altıağac» seysmik  stansiyası  üzrə qurulmuş  TAU kinematik parametrinin  əyrisi 

 

Saatlı seysmik stansiyası üzrə qurulmuş qrafikdən görünür ki, 05.06.2018- ci il tarixində baş 

verən Мl=5.5 olan Zaqatala zəlzələsindən 11 gün öncə fondan 5 dəfə artıq anomaldəyişiklik qeyd 

olunmuşdur ( şək. 4). 
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Şəkil 4.«Saatlı» seysmik  stansiyası  üzrə qurulmuş  TAU kinematikparametrinin  əyrisi 

 

İsmayıllı seysmik stansiyası üzrə qurulmuş  qrafikdən görünür ki, 05.02.2019- cu  il  tarixində  

baş verən Мl=5.2 olan Ağsu – İsmayıllı  zəlzələsindən 1 gün öncə fondan 5 dəfə artıq anomal dəyi-

şiklik qeyd olunmuşdur(şək. 5). 

 

 
 

Şəkil 5.«İsmayıllı» seysmik  stansiyası  üzrə qurulmuş  TAU kinematikparametrinin  əyrisi 
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Beləliklə, 2015 - 2019-cu illərdə baş vermiş güclü zəlzələlərdən öncə müşahidəolunan anomal 

dəyişikliklər seysmoproqnostik əyrilərdə öz əksini tapmışdır. 

TAU parametrinin məkan üzrə paylanması xəritələri  qurulmuşdur. Nümunə kimi, 2017-ci il 

üzrə bütün seysmik stansiyaları üçün qurulmuş xəritəsi göstərilmişdir. Xəritədən görünür ki, Kür 

çökəkliyinin seysmoaktiv zonalarında seysmik gərginliyin artması müşahidə olunur və burada 

qradient zonalar seçilir (şək. 6). 

 

 
 

Şəkil6. 2017 –ci il üzrə bütün  seysmik stansiyaların məlumatına əsasən TAU kinematik 

parametrinin sahə üzrə dəyişməsi 

 

Şəkildən göründüyü kimi Saatlı və Ağdam zəlzələləri qradient zonada yerləşirlər . 

 

Nəticə 

Analiz göstərir ki, güclü Saatlı, İmişli və Ağsu – İsmayıllı zəlzələlərindən öncə  seysmik stan-

siyalar üzrə qurulmuş seysmoproqnostik əyrilərdəanomal dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Belə-

liklə, 2015-2019-cu illərə əsasən TAU kinematik parametrinin məkan üzrə paylanması xəritələrinin 

analizinin yekunu kimi belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanın şimal - qərb hissəsində, Kür 

çökəkliyində gərginlik vəziyyəti müşahidə olunmuşdur. Göstərilən rayonlarda geodinamik aktivli-

yin yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur və həmin rayonlarda güclü zəlzələlər baş vermişdir.Görülən 

işlər gələcəkdə seysmik şəraitin qiymətləndirilməsi və mühitin geodinamik vəziyyətin olduğunu aş-

karlamağa imkan verə bilər.  
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SEISMOPROSTNOSTICS COVERAGE OF STRONG EARTHQUAKES  

IN AZERBAIJAN DURING 2015-2019 YEARS 

 

T.A. Kazimova, T.C. Yusifova  

Azerbaijan National Academy of Sciences Republican Seismic Survey Center  

 

The article analyzed the kinematic informants before the earthquakes in 2015-2019. It has 

been shown that there was anomalous changes in seismic geostructure curves established by some 

seismic stations before the earthquake. The spatial distribution ofkinematic informants shows that 

the epicenter of earthquakes is in the gradient zones of the Vp / Vs parameter.  

Keywords: earthquake, activity, informative, magnitude 

 

ОТРАЖЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА, ПРОИЗОШЕД-

ШИХ В 2015 – 2019 ГГ., В СЕЙСМОПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ. 

 

Т.А. Казымова, Т.Дж. Юсифова  

Республиканский Центр Сейсмической Службы при Национальной Академии Наук  

Азербайджана 

 

В статье проанализированы кинематические предвестники землетрясений 2015-2019 гг. 

Показано, что прогностических кривых по некоторым станциям наблюдались аномальные 

изменения до этих землетрясений. Анализ карт пространственного распределения кинемати-

ческого предвестника показал, что эпицентры произошедших  землетрясений расположены в 

градиентных зонах параметра Vp / Vs.                                                                             

Ключевые слова: землетрясение, активность, предвестник, магнитуда 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ РУД В РУДНОЙ ЗАЛЕЖИ ФИ-

ЛИЗЧАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Н.А. Саттарзаде 

 Бакинский государственный университет 

nigar-23@mail.ru 

 

В статье рассмотрена геохимическая модель компонентов Филизчайского место-

рождения, которое является самым крупным на Кавказе. Главную массу рудной залежи  ме-

сторождения составляют колчеданно-полиметаллические руды гидротермально-метасо-

матического типа, сложенного продуктивными минеральными ассоциациями. Основные 

промышленно-ценные компоненты руд месторождения характеризуются закономерным 

пространственным распределением, что является отражением пространственного разме-

щения текстурно-минералогических типов руд в составе залежи.  

Ключевые слова: Филизчайское месторождение, колчеданно-полиметаллические, гео-

химическая модель, руда, рудная залежь 

 

На Южном склоне Большого Кавказа составе колчеданной формации, относимой к 

стратиформному геолого-промышленному типу, выделяются две субформации: колчеданно-

полиметаллическая и медно-пирротиновая. Первая из них формировалась в два этапа – ран-

ний гидротермально-осадочный (существенно пиритовый) и поздний гидротермально-

метасоматический (продуктивный полиметаллический). Образование медно-пирротиновой 

субформации связано с более поздним гидротермально-метаморфогенным преобразованием 

стратиформных колчеданных руд, сопровождавшимся привносом меди и выносом полиме-

таллов. Наложенные руды гидротермально-жильной формации представлены двумя разно-

возрастными парагенетическими ассоциациями: ранней – кварц-хлорит-халькопирит-пирро-

тиновой и поздней – кварц-карбонат-пирит-полиметаллической. Анализ условий формиро-

вания большинства из перечисленных месторождений показал, что комбинации выделенных 

субформаций колчеданной формации с гидротермально-жильной формацией создали в их 

пределах полигенно-полихронные комбинированные месторождения и проявления. 

Изучение условий локализации и размещения колчеданно-полиметаллических место-

рождений региона показало, что в пределах рассматриваемой металлогенической провинции 

в качестве главной закономерности выступает зональное размещение месторождений и ру-

допроявлений в пределах только двух ранее охарактеризованных структурно-формационных 

зон (с севера на юг): Туфанской и Сарыбашской, разделенных Кехнамеданской системой 

взбросо-надвиговых нарушений. При этом если в Туфанской зоне подавляющее большин-

ство рудопроявлений и все известные месторождения (Кацдаг, Джихих, Сагатор, Мазымчай, 

Кацмала и др.) представлены залежами медно-пирротиновых руд, то в более южной Сары-

башской зоне залежи Филизчайского, Катехского и др. месторождений и проявлений сложе-

ны рудами колчеданно-полиметаллического состава. Таким образом, отчетливо устанавлива-

ется определенная горизонтальная зональность и металлогеническая специализация упомя-

нутых структурно-формационных зон, особенно ярко проявленная в Балакен-Загатальском 

рудном районе. Указанное обстоятельство позволяет в его пределах выделить две одноимен-

ные специализированные металлогенические зоны – Туфанскую на севере и Сарыбашскую 

на юге, геологические границы которых совпадают с одноименными структурно-форма-

ционными зонами. 

Второй региональной закономерностью в пределах описываемого рудного района явля-

ется размещение колчеданных месторождений в трех стратифицированных уровнях ранне-



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №2 

122 

альпийского нижне-среднеюрского комплекса – это плинсбахский, тоарский и верхнеаален-

ский стратиграфические уровни. 

Третья закономерность состоит в том, что в пределах указанных уровней, охватываю-

щих соответствующие возрастные серии пород, выделяются рудоносные горизонты, к кото-

рым приурочены колчеданные залежи. Они (горизонты) занимают определенное закономер-

ное положение в разрезе. Так, в отложениях плинсбахской серии, характеризующейся транс-

грессивным строением, рудоносный горизонт приурочен к верхам разреза, а в тоарской и 

ааленской серии с регрессивным строением разреза, напротив, к его низам. 

Основные промышленно-ценные компоненты руд месторождения Филизчай характери-

зуются закономерным пространственным распределением, что является отражением про-

странственного размещения текстурно-минералогических типов руд в составе залежи. Меж-

ду концентрациями цинка и свинца существует положительная корреляционная связь. Соот-

ношение рудосоставляющих компонентов Cu:Zn:Pb в целом для месторождения соответ-

ствует 1:6:2,3. Основными ценными компонентами руд Филизчайского месторождения яв-

ляются медь, цинк, свинец, серебро, а так же золото.  

В рудной залежи выделяются десятки главных компонентов, из них для составления 

геохимических моделей мы использовали только элемента Сu, Pb, Zn, Au, Ag которые явля-

ются наиболее перспективными для данного месторождения. При построении геохимической 

модели используются программа Leapfrog Geo, при этом вводятся максимально полная  ин-

формация по месторождению, база данных: необходимые точные координаты скважин, ана-

лизы проб, глубина скважины. 

Медь.  Концентрация меди в рудах месторождения варьирует в широком интервале. 

Такая закономерность вполне отражает действительную картину строения рудной залежи и 

геохимические особенности распределения меди (рис.1). 

Наибольшей концентрацией меди отличаются смешанные руды, приуроченные к зоне 

вторичного сульфидного обогащения, а наименьшей – окисленные руды. По среднему со-

держанию меди первичные руды занимают промежуточное положение. В массивных медно-

пирротиновых рудах и некоторых текстурных разновидностях колчеданно-полиметалли-

ческих руд концентрация меди колеблется от сотых долей до нескольких процентов. 

 
 

 
Рис.1. Геохимическая модель меди на Филизчайском месторождении 

            

Смешанные руды представлены слоисто-полосчатыми массивными колчеданно-поли-

металлическими рудами, которые частично подвергались окислению. Площадь распростра-

нения этих руд охватывает зону вторичного сульфидного обогащения. Именно в этой зоне 

получили развитие гипергенные минералы меди: халькозин, ковеллин, борнит. Этим объяс-

няется увеличение концентраций меди в смешанных рудах почти в три раза по сравнению с 
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первичными. Средние содержания меди в отдельных природных типах руд (полосчатые и 

массивные, колчеданно-полиметаллические, массивные серноколчеданные сходны. 

Золото. Значительное обогащение концентрации золота в окисленных рудах из Филизчая 

преимущественно связано с составом первичных руд (Н.А.Новрузов, 2016). Господствующие 

на месторождении колчеданно-полиметаллические руды характеризуются сложным мине-

ральным составом, в связи с чем процесс гипергенного преобразования золотосодержащих 

минералов (халькопирит, арсенопирит, сульфосоли, теллуриды и др.) происходит более слож-

но, чем это имеет место при окислении серноколчеданных руд. Следовательно, минеральный 

состав руд во многом определяет состав и физико-химические параметры образующихся ги-

пергенных растворов (Н.Б.Сергеев и др., 1996). Высокие концентрации золота в зоне окисле-

ния Филизчая очевидно связаны также с присутствием скородита, несущего обычно повышен-

ные количества его (Н.А.Росляков, 1976). Золото в большей степени концентрируется в халь-

копиритах и пиритах  колчеданно-полиметаллических руд месторождения (рис. 2). 

 
Рис.2. Геохимическая модель золота на Филизчайском месторождении 

 

Цинк. Среди рудосоставляющих цветных металлов количественно преобладает цинк 

(рис.3). В распределении средних содержаний цинка в балансовых рудах установлен такой 

возрастающий ряд: окисленные – первичные – смешанные руды. Массивные серноколчедан-

ные руды по сравнению с колчеданно-полиметаллическими заметно обеднены этим метал-

лом. Средневзвешенное содержание цинка в колчеданно-полиметаллических рудах слоисто-

полосчатой и массивной текстуры более, чем в три раза превосходит концентрацию элемента 

в пятнисто-брекчиевидных и прожилково-вкрапленных рудах. 
 

 
 

Рис.3. Геохимическая модель цинка на Филизчайском месторождении 
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Свинец . Характер распределения свинца в рудах Филизчайского месторождения во 

многом аналогичен распределению цинка. Исключениями являются лишь окисленные руды. 

Где, как известно, образующийся при окислении галенита сульфат свинца, обладая малой 

растворимостью, не удаляется из зоны окисления. В присутствии углекислоты англезит по-

степенно замещается церусситом. Последний, обладая еще меньшей растворимостью, также 

устойчив в зоне окисления.  

В промышленно-технологических типах и сортах руд месторождения в распределении 

свинца выявляется следующий возрастающий ряд: первичные – смешанные – окисленные 

руды. Аналогичный ряд установлен также для серебра. Для обоих элементов в окисленных 

рудах отмечаются очень широкие пределы вариаций их концентраций. Среди природных ти-

пов руд наибольшие содержания свинца и серебра присутствуют в слоисто-полосчатых кол-

чеданно-полиметаллических рудах. Пятнисто-брекчиевидные и прожилково-вкрапленные 

руды характеризуются самой низкой концентрацией свинца (рис.4). 

 

 
Рис.4. Геохимическая модель  свинца на Филизчайском месторождении 

 

Серебро.  В рудах месторождения выявлен ряд собственных минералов серебра 

(рис.5.): серебро самородное, гессит, петцит, дискразит, волынскит, фрейбергит, кераргирит. 

Среди технологических типов и сортов Филизчая по уровню концентрации серебра резко от-

личаются окисленные руды, при среднем содержании  - 280 г/т. В первичных и смешанных 

рудах пределы содержания серебра сходные. По уровню средних содержаний первичные ру-

ды (52 г/т) уступают смешанным (97,5 г/т) (Н.А.Новрузов, 2016).  

 
Рис.5. Геохимическая модель  серебра на Филизчайском месторождении 

 

В природных типах руд среднее содержание серебра убывает, аналогично свинцу, в 

следующем порядке: полосчатые колчеданно-полиметаллические в массивные колчеданно-

полиметаллические массивные серно-колчеданные.  
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Все эти геохимические модели показали, что это комплексное месторождение и рудные 

тела здесь залегают в пределах одного и того же рудного горизонта.  

Максимумы изоконцентраций этого элемента приурочены к верхним горизонтам севе-

ро-западной половины месторождения. 

В окисленных рудах Филизчая серебро содержится в несколько раз больше. Здесь про-

исходит обогащение серебром. При этом наблюдается закономерное и чувствительное измене-

ние концентраций серебра в окисленных рудах в зависимости от минерального состава пер-

вичных руд (Н.А.Новрузов, 2016).  Увеличение концентрации серебра в зоне окисления объ-

ясняется специфической особенностью геохимии этого элемента в совокупности ряда факто-

ров (В.В.Щебина,1970).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Новрузов Н.А. Геохимия стратиформных колчеданных месторождений Восточного сег-

мента Большого Кавказа. Баку, Nafta-Press, 2016, 299 с. 
2. Росляков Н.А. Поведение золота в гипергенных процессах окислительного типа / Золото и редкие 

элементы в геохимических процессах. Новосибирск, Наука, Сиб. Отд., 1976, с.131-140 

3. Сергеев Н.Б., Бугельский Ю.Ю., Кузнецова О.Ю. Распределение золота в зоне окисления колче-

данных месторождений Урала: влияние состава первичных руд и климата// Геология рудных место-

рождений, 1996, №4, с.321-332 

4. Щербина В.В. Геохимия серебра в зоне окисления сульфидных месторождений // Геология рудных 

месторождений, 19702, № 6, с.73-79. 

 

FİLİZÇAY FİLİZ YATAĞININ FİLİZ KOMPONENTLƏRİNİN  

GEOKİMYƏVİ MODELİ 

 

N.A. Səttar-zadə 
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Məqalədə Qafqazın ən böyük yatağı olan Filizçay yatağının filiz komponentlərinin geokimyə-

vi modeli baxılmışdır. Yatağın əsas filizkütləsi məhsuldar mineral birləşmələrdən ibarət olan  hidro-

termal-metasomatik tipli pirit-polimetal filizidir. Yatağın əsas sənaye əhəmiyyətli filiz komponent-

ləri məkənca qanunauyğunluqların təyin olunması ilə səciyyələnir. Burada filiz layları tərkibində fi-

lizin tekstur-mineraloji tiplərinin məkanca yerləşməsini əks etdirir. 

Açar sözlər: Filizçay yatağı, pirit-polimetal, geokimyəvi model, filiz, filiz yatağı 

 

GEOCHEMICAL MODEL OF ORE COMPONENTS IN THE ORE DEPOSITS  

OF FILIZCHAY FIELD 

 

N.A. Sattarzadeh 
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The article deals the geochemical model of the components of the Filizchay field, it is the 

largest in the Caucasus. He main mass of the ore deposit is pyrite-polymetallic ores of hydrother-

mal-metasomatic type, composed of productive minerals associations in the here. The main indus-

trially valuable components of the ore of the deposit are characterized by a regular spatial distribu-

tion, which is a reflection of the spatial distribution of textural and mineralogical types of ores in the 

composition of the deposit. 

Keywords: Filizchay deposit, pyrite-polymetallic, geochemical model, ore, ore deposit 
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ABŞERON YARIMADASININ HİDROGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

VƏ ONLARA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 

S.N. Verdiyev 

ADNSU, Bakı, Azərbaycan 
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Məqalədə, Abşeron yarımadasında yeraltı suların formalaşma şəraiti və onların transforma-

siyasına səbəb olan antropogen mənşəli amillər qrupu müəyyən edilmişdir. Hidrokimyəvi şəraitin 

dəyişməsi istiqamətləri və parametrləri qiymətləndirilmişdir. 

 Açar sözlər: geoloji quruluş, hidrogeoloji monitorinq quyusu, hidrogeokimyəvi şərait, gilli 

süxurlar, yeraltı sular, aerasiya zonası  

 

Abşeron yarımadasının təbii şəraiti müxtəlif olduğu kimi yeraltı suların kimyəvi tərkibi, mine-

rallaşma dərəcələri və onlara təsir edən amillər də fərqlidir. Müxtəlif illəri əhatə edən çoxsaylı mə-

lumatların [1-14] təhlili göstərir ki, yarımadada hidrogeokimyəvi şəraitin formalaşması və zamanla 

dəyişməsinə müəyyən amillər kompleksi təsir göstərir. Onları ümumən iki qrup daxilində birləşdir-

mək olar: 1 - təbii amillər; 2 - antropogen amillər.  

Təbii amillərə - geoloji-geomorfoloji şərait, tektonika, iqlim, hidroqrafik şəbəkə, torpaq-bitki 

örtüyü, Xəzər dənizi səviyyəsinin kəskin dəyişmələri və s. aiddir. 

Antropogen amillərə - sənaye və xüsusəndə neftqaz yataqlarının istismarı və emalı sahələri, 

kanallar və su təchizatı sistemləri, kənd təsərrüfatı sahələri, yaşayış-tikinti sahələri, müxtəlif kom-

munikasiyalar və s. aid edilir.  

Yarımadanın geoloji quruluşunda əsasən təbaşir, paleogen, neogen və dördüncü dövrün çö-

küntüləri iştirak edir. Susaxlayan süxurların ərazidə məhdud paylanması, zəif sukeçiriciliyi və duz-

luluğun qismən çox olması regionda içməyə yararlı yeraltı suların formalaşması üçün münbit şərait 

yaratmır. Tədqiq olunan ərazidə həm təzyiqsiz və həm də təzyiqli su horizontların olması müəyyən-

ləşdirilib. Təzyiqsiz su horizontunun səviyyəsi region ərazisində müxtəlif dərinlikdə yerləşətək-qərb 

hissədə 13-24 m, şərq hissədə 10-30 m, Binə-Hövsan muldasında 70-90 m-də, Bakı muldasının 

mərkəzində bir neçə santimetrdən 5-10 m-ə və kənarlarında 50-60 m-də formalaşıb. Ümumən, yarı-

madanın qərb və mərkəz hissələrində qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi 5q/l-dən artıq, bəzi qu-

yularda >20q/l, bakı muldası və regionun şərqində 1-5q/l arasında dəyişir (şəkil 1). Yarımadanın 

qərbində yerləşən quyularda suyun sərfi 0.2-3.0 l/san, şərq hissədə isə 0.2-4.0 l/san arasındadır. 

Təzyiqli sulara qazılmış quyularda sərf 0.5-7.0 l/san intervalında tərəddüd edir [8]. Üst pliosen və 

dördüncü dövrün çöküntülərində yerləşən təzyiqli sular adətən içməli və ya az minerallaşmış (<3 

q/l-ə kimi) olur. Məhsuldar qatda isə yüksək dərəcədə minerallaşmış və neftli sulara rast gəlinir. Ye-

raltı suların kimyəvi tərkibi və minerallaşma dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 2007 və 

2008-ci illərdə Abşeron yarımadası və Bakı şəhərinin müxtəlif hissələrində yerləşən hidrogeoloji 

monitorinq quyularından su nümunələri götürülərək təhlil olunmuşdur (cədvəl). Məlumatlar göstərir 

ki, əksər məntəqələrdə anionlardan sulfat və bəzən də xloridin miqdarı üstündür, kationlardan isə 

Na+ + K+ miqdarı bütün nümunələrdə yüksəkdir. Nümunələrin minerallaşma dərəcəsi 0,7-10,7 q/l 

arasında dəyişir.  

Regionun qərb və şərq hissələrindəki süxurların litoloji tərkibində müəyyən fərq mövcuddur. 

Belə ki, qərb hissədə kollektor xüsusiyyətləri zəif olan gillər, kipləşmiş mergellər, gilcəli süxurlar, 

şərq hissədə isə kollektor xüsusiyyətləri daha yüksək olan qumlu-gilcəli süxurlar intişar tapıb. Yarı-

madanın qərb hissəsində gilli süxurların geniş yayılması çox güman ki, Böyük Qafqaz dağları tərəf-

dən daxil ola biləcək içməli yeraltı suların qarşısını ala bilən bir amildir [1]. 
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Şək. 1. Abşeron yarımadasında qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi  

(Ələkbərov A.B., 2000; bəzi əlavələrlə) 

1. < 3q/l, 2. 3-5 q/l, 3. 5-10 q/l, 4. 10-20 q/l, 5. >20 q/l, 6. Yeraltı suların sporadik yayılma sahələri, 7. 

Hidrogeoloji monitorinq quyu yerlər                                                                                                                                                                     
                  

 Cədvəl  

 

Abşeron yarımadasının fərqli hissələrində yerləşən hidrogeoloji monitorinq quyularında suyun  

kimyəvi tərkibi, mq/l (quyuların yeri və nömrəsi şəkil 1-də göstərilir) 

 
 

№ Quyunun 

nömrəsi 

 

Tarix 

Codluq 

mq.ekv/l 

 

pH 

Anionlar Kationlar Minerallaşma 

dərəcəsi 
   

Na+ + K+ 
   

1 7 09.2007 10,5 7 427 278,59 177,5 173,42 110 60 1227 

12.2007 8,5 7 305 227,35 71 74,44 110 36 824 

2 15 12.2007 1,5 8,5 549 228,378 337,25 500,43 10 12 1637 

3 20 06.2008 33,9 ~ 292 1727 98 219 550 79 2940 

08.2008 16,0 ~ 378 978 800 761 169 92 3088 

4 35 09.2008 6,6 ~ 334 109 117 98 81 34 773 

5 39 07.2007 11,0 ~ 518,5 683,09 4331 3075,81 100 72 8780 

06.2008 50,7 ~ 244 3176 1780 1660 514 305 8400 

6 55 07.2007 41,0 ~ 442,3 2518,8 3372,2 2615,68 35 471 9455 

06.2008 68,0 ~ 390 3949 2240 2044 673 419 10700 

7 60 06.2007 32,0 8 396,5 1284,3 1526,5 1017,89 200 264 4689 

09.2008 17,6 ~ 832 1293 1760 1451 119 142 4920 

8 61 05.2008 7,0 ~ 366 164,19 142 147,67 100 24 944 

9 82 06.2007 24,5 6,9 427 857,98 497 330,62 200 174 2487 

12.2007 21,0 6,8 355,5 857,98 372,75 238,74 200 132 2137 
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                  quyu  N  20, 35, 39, 55 (Bakı şəhəri ərazisində yerləşir); 

                     quyu   N  7, 15 (yarımadanın qərbində yerləşir); 

                     quyu   N  60, 61 (mərkəz və şimal hissədə yerləşir); 

                     quyu   N  82 ( şərq hissədə yerləşir). 

Abşeron yarımadasının şimal-qərb hissəsi Yer qabığının qalxma zonası olub ildə 0-3 mm yük-

səlir, əksər ərazidə isə enmələr müşahidə olunur. Bakı şəhərinin şərq hissələri və Şah burnunda en-

mə 4 mm/il, mərkəz və şimal hissələrdə 3 mm/il təşkil edir. Enmə sahələri əsasən Suraxanı, Balaxa-

nı, Ramana, Bibiheybət  və s. neft mədənləri ərazilərini əhatə edir.  

Seysmik baxımından, Abşeron yarımadası 8 ballıq zonaya daxildir. Yarımadada süxurların tə-

bii radioaktivliyi  yüksək olmayıb 3-7 mkr/saat arasında dəyişir [6]. 

Oroqrafik baxımdan, Abşeron yarımadası Böyük Qafqaz dağlarının cənub-şərq davamı olub 

dörd fərqli  hissəyə ayrılır: şimal-qərb və cənub-qərb (alçaq dağlıq, təpəlik) mərkəz və ya şimal (tə-

pəlik-düzənlik) və şərq hissə (düzənlik). Çökək ərazilərdə ilin soyuq dövründə düşən atmosfer ya-

ğıntılarının toplanmasına şərait yaranır. Sahil zonaları qumluqlardan təşkil olunduğundan onların 

kollektor xüsusiyyətləri yüksəkdir. Ərazinin relyefində ümumən gilli süxurların geniş intişar tapma-

sı burada səthi axımın zəifləməsinə səbəb olaraq müəyyən sahələrdə bataqlıqlaşma və subasma pro-

sesinə səbəb olur.  

Abşeron yarımadasının iqlimi yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra quru çöllər iqlim ti-

pinə aiddir. Bu iqlim tipi yayının quru-isti, qışının mülayim keçməsi ilə səciyyələnir. Havanın orta 

temperaturu 14,5 0C, bəzi illərdə qışda temperatur -10 0C-yə yaxın, yay mövsümünün çox isti keçən 

günlərində isə ˃ 400C-yə çata bilir. Atmosfer yağıntılarının orta çoxillik miqdarı ~ 220 mm, ən az 

yarımadanın cənub-qərbində 150mm-ə yaxın, ən çox Maştağa qəsəbəsi ətrafında 320 mm təşkil edir 

[7]. Yağıntıların böyük əksəri ilin soyuq dövründə maye vəziyyətində düşür. H.Y. İsrafilov və V.A. 

Listenqartenin [2] məlumatlarına görə yarımadaya il ərzində düşən atmosfer yağıntılarının mineral-

laşma dərəcəsi təxminən 105-110 mq/l arasında olub, qış mövsümü ilə müqayisədə yayda yağıntıla-

rın minerallaşma dərəcəsi daha yüksəkdir. Yağıntıların kimyəbi tərkibində anionlardan- hidrokarbo-

nat ( ), kationlardan isə natrium + kaliumun Na+ + K+ miqdarı üstünlük təşkil edir. İl ərzində 

yağıntılarla yarımada səthinin hər hektarına 185 kq duz çökür. Bakı muldasında yay və payızda tor-

pağın səthinə kondensasiya ilə çökən suyun miqdarı həmin dövrdə düşən yağıntı miqdarının 7-11% 

-i qədərdir [11]. 

Ərazinin buxarlanma qabiliyyəti atmosfer yağıntılarının miqdarından dəfələrlə çox olub, ildə 

~1000-1200 mm təşkil edir. Dominant küləkləri (xəzri) şimal istiqamətdəndir. Yer səthinin kifayət 

qədər isinməsi ilə buxarlanmanın intensivləşməsi və küləklər atmosfer yağıntılarının qrunt sularının 

qidalanmasına münbit şərait yaratmır.  

Yarımadanın torpaq örtüyündə əsasən boz-qonur torpaqlar üstünlük təşkil edir. Müxtəlif dərə-

cədə şorakətləşmiş bu torpaqların üst horizontunda humusun miqdarı 1-2 %-dir. Depression ərazi-

lərdə torpağın duzlaşması artaraq 3-5 %-ə çatır və kimyəvi tərkibində çox zaman Cl və SO4 üstün-

dür. Qumlu torpaqlar dəniz sahillərində eni bir neçə yüz metrdən 4-5 km-ə kimi zolaq təşkil edərək 

yüksək məsaməliyi ilə fərqlənir. 

Təbii şəraitdə yarımada ərazisində semiarid iqlimə məxsus əsasən efemer bitkilər dominant 

olub. Sahil zonası qumlarında psammofil bitki qrupları inkişaf edib. Sonralar və xüsusəndə son 

onilliklərdə parklar, yol kənarı yaşıllıq zolaqları və sair yaşıllaşdırma tədbirləri nəticəsində ərazidə 

çoxillik bitkilərin sahəsi artaraq bitkialtı torpaqlarda rütubətin artmasına və həm də qrunt suları sə-

viyyəsinin yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Nəticədə, Abşeronun təbii bitki örtüyü kökündən dəyiş-

mişdir.  

Abşeron yarımadasının təbii hidroqrafik şəbəkəsi əgər Sumqayıt çayının aşağı hissələrini nə-

zərə almasaq demək olar ki, ancaq duzlu göllərdən ibarət olub. Sonralar, Ceyranbatan su anbarı və 

Abşeron Magistral Kanalının inşası buranın hidroqrafik şəbəkəsinin vəziyyətini müəyyən dərəcə də-

yişmişdir. Yeraltı suların çay suları ilə qidalanması çox cüzidir, çünki ilin yarıdan çoxunda Sumqa-

yıtçayın aşağı hissələri susuz olur.  
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Duzçökdürən göllər (Masazır, Qala, Böyükşor, Ramana, Mirzələdi və s.) təzyiqli yeraltı sular-

la qidalanır, bu göllərdəki rapada duzun miqdarı ilin fəsillərindən asılı olaraq ~20-350 q/l arasında 

dəyişir [1].  

Xəzər dənizi Abşeron yarımadasındakı yeraltı suların hidrodinamik şəraitində iki istiqamətdə 

təsir edir. Dənizdə yüksək səviyyələrin formalaşdığı dövrdə qrunt sularının dəniz istiqamətinə dren-

ləməsi zəiflədiyindən onların həm səviyyəsi yüksələrək alçaq ərazilərdə subasmaya şərait yaranır və 

həm də bu suların minerallaşma dərəcəsi artır. 1970-ci illərin axırlarında dənizin səviyyəsi yüksək 

olan illərdə dəniz sahilinə yaxın yerləşən yaşayış məskənlərindəki həyətlərdə əl ilə qazılmış quyu-

larda suyun səviyyəsi yer səthinə yaxınlaşmış, bəzilərində isə quyudan ətrafa axmışdır. Səviyyə artı-

mı 10-15 m olmuşdur. 

Dəniz səviyyəsinin enməsi isə yeraltı suların dəniz istiqamətində aktiv drenlənməsinə şərait 

yaradır.  

Yeraltı suların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə təsir edən antropogen amillər müxtəlif 

olduğu kimi onların təsir istiqamətləri də fərqlidir.  

Respublikamızın sənaye potensialının 70 %-dən artığının Abşeron yarımadasında yerləşməsi ərazi-

nin ekoloji baxımdan gərginləşməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan yeraltı sular da istisna təşkil etmir. 

Müxtəlif yönlü sənaye müəssisələrində emal prosesi zamanı əmələ gələn çirkli sular tam təmizlənmə pro-

sesi keçmədən yeraltı sulara infiltrasiya olaraq sulu horizontun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin dəyişməsinə 

səbəb olur. Kimya yönümlü müəssisələrin yerləşdiyi ərazilərdə bir sıra sintetik maddələrin, mikroelement-

lərin və s. aerasiya zonasında toplanmasına və qrunt sularına infiltrasiya olması ilə onların da çirklənməsi-

nə şərait yaranır. Neft-qaz mədənləri və onların məhsullarının nəqli və emalı ərazilərində gərgin geoekolo-

ji şəraitin əmələ gəldiyi zonalardır. Bu prosesdə atmosfer. torpaq-bitki örtüyü, aerasiya zonasının qruntları, 

səth və yeraltı sular çirklənməyə məruz qalır. Yeraltı suların keyfiyyətinə ən çox təhlükə yaradan karbo-

hidrogenlərin suda həll olunan hissəsidir. Onların suda həll olunması neft məhsullarının su ilə kontaktı 

anından başlayır. Aerasiya zonasında toplanmış neft məhsulları atmosfer yağıntıları və səth suları ilə qrunt 

suları səviyyəsinə və ya qrunt sularının səviyyəsinin qalxması ilə sulu horizonta gətirilir, sonra isə onların 

miqrasiyası ərazi üzrə davam edir [3]. 

Neft quyularının qazılması zamanı quyuya vurulan qazma məhlulu həm də dərin horizontlardakı su-

ları çirkləndirir. Neft quyularından hər gün təxminən 100 min m3 lay suyu çıxarılır ki, bunun da 35 min3-ə 

yaxını layda təzyiqin saxlanması üçün yenidən quyuya vurulur. Neft buruqları yaxınlığında toplanan və di-

gər ərazilərə nəql edilən mədən (lay) suları da aerasiya zonasının çirklənməsinə səbəb olur.  

Bakı şəhəri və ümumən Abşeron yarımadasında əhali və təsərrüfat sahələri inkişaf etdikcə suya 

olan təlabat da artır. Əhalinin sayı son 150 ildə 15.1 mindən 2.28 milyona kimi artmışdır (şəkil 2 və 3). 
 

 
Şək. 2. Elmlər Akademiyası şəhərciyi ərazisində yerləşən   220 nömrəli quyuda yeraltı  

suların səviyyəsinin dəyişməsi. (YSS –yeraltı suların səviyyəsi) 
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Şək. 3. Bakı şəhərində əhalinin 1873 (15,1 min) - 2019 (2,28 mln)-cu illərdə artım dinamikası 

 

Şollar, Xaçmaz, Kür, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərlərilə, Ceyranbatan su anbarı və  Abşeron 

Magistral Kanalı ilə yarımadaya gətirilən sular ərazinin su təminatını yaxşılaşdırmaqla yanaşı bu 

şəbəkələrdən baş verən su itkiləri yeraltı suların səviyyəsinin artmasına, dinamikası və kimyəvi 

göstəricilərinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Abşeron Magistral Kanalının istismara verilməsi kanalboyu 

ərazilərdə və əkin sahələri zonasında qrunt sularının səviyyəsi bir neçə metr artmışdır (şəkil 4).  

 

 
 

Şək. 4. Abşeron Zeytunçuluq təsərrüfatı sahəsində yerləşən  150 nömrəli quyuda yeraltı  

suların səviyyəsinin dəyişməsi 

 

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Abşeron yarımadasında urbanlaşma və su təminatı prosesi 

inkişaf etdikcə ərazinin hidrogeodinamik və hidrogeokimyəvi şəraiti  müəyyən dəyişmələrə məruz 

qalmışdır.  
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В статье рассмотрен процесс формирования подземных вод Абшеронского полуострова 

и выявлена группа антропогенных факторов влияющих на их трансформацию. Оценены 

направления и параметры изменений гидрохимических условий.  
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В статье приводятся результаты анализа углеводородного (УВ) потенциала нижне-

плиоценовых отложений (продуктивная толща - ПТ, в Азербайджанском секторе и красно-

цветная толща - КТ, в Туркменском секторе) и температурных условий его реализации в 

пределах Абшерон-Прибалханской зоны поднятий. Выполненный анализ основывается как на 

исследовании закономерности изменения в пространстве температур, так и на непосред-

ственную оценку степени зрелости заключенного в породах органического вещества (ОВ). В 

результате проведенных исследований подтверждены: низкий УВ потенциал нижнеплиоце-

новых отложений (ПТ-КТ) и эпигенетичная природа сосредоточенных здесь основных УВ 

ресурсов Южно-Каспийского бассейна. В пределах Абшерон-Прибалханской зоны выделены 

две температурные зоны, граница между которыми проходит по предполагаемому глубин-

ному разлому между структурами Нефт-Дашлары и Гюнешли.  

 

Ключевые слова: нижнеплиоценовые отложения, порода, органическое вещество, 

температура, зрелость, углеводороды, Абшерон-Прибалханская зона 

 

Как известно, Продуктивная толща является главным резервуаром УВ ресурсов Южно-

Каспийского бассейна.В связи с этим происхождение УВ в ПТ до сих пор является одним из 

фундаментальных научных проблем нефтяной геологии и геохимии ЮКБ.В настоящее время 

общепринятым, как азербайджанскими, так и зарубежными учеными является эпигенетич-

ный механизм формирования месторождений УВ в ПТ, который базируется на большой мас-

сив современных пиролитических, изотопных и молекулярно-геохимических исследований, 

выполненных в последние 20 лет. 

Согласно этим исследованиям к нефтематеринским были отнесены миоцен-

олигоценовые отложения [13; 15; 16; 18; и др.].  Породы ПТ в целом характеризовались низ-

ким УВ потенциалом, за исключением базальной свиты Кала (КаС) [14]. 

Общеизвестно, что процессы нефтегазообразования контролируются не только УВ по-

тенциалом осадочных пород, но и наличием благоприятных температурных условий для 

преобразования в УВ, содержащегося в них ОВ. Анализ этого фактора основывается как на 

исследовании закономерностей изменения по разрезу температур, так и на непосредствен-

ную оценку степени зрелости ОВ. В данной статье приводятся результаты такого анализа для 

Абшерон-Прибалханской зоны поднятий, где сосредоточены самые крупные месторожде-

неия нефти и газа, как в Азербайджанском, так и в Туркменском секторе Каспия. 

 

Методическая основа исследований 

Согласно [19] для умеренных скоростей осадконакопления температура начала процес-

са генерации нефти принимается в 80oC. 

Степень зрелости ОВ оценивается с помощью параметров пиролиза пород: PI (отно-

шение S1/S1+S2), Tmax (температура соответствующая пику S2), R0 (отражательная способ-

ность витринита).  

Обычно выделяют 5 стадии зрелости ОВ в процессе его преобразования в углеводоро-

ды. Граничные значения для этих стадий приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1  

Стадии зрелости ОВ 

 

 Стадии зрелости ОВ PI 
 

Tmax, 0С(+-10) R0, % 

Незрелая <0,1 < 427 < 0,5 

Ранняя зрелость 0,1-0,2 427-435 0,5-0,65 

Зрелая 0,2-0,4 435-442 0,65-0,9 

Поздняя зрелость >0,4 435-442 0,9-1,3 

Перезрелая (стадия образова-

ния газа) 
  > 1,3 

 

Результаты исследований 

Абшерон-Прибалханская зона (порог) относится к восточному продолжению Болше-

кавказсго орогенического пояса. Эта зона протягивается через северную часть Южно-

Каспийской впадины (ЮКБ) между Абшеронским п-островом на западе и Челекенским п-

островом на востоке на расстояние примерно 275 км. 

В западной части этой зоны (Азербайджанский сектор) нижнеплиоценовые отложения 

представлены породами продуктивной толщи (ПТ), а на восточном (Туркменский сектор) – 

красноцветной толщей (КТ). В пределах Абшерон-Прибалханского порога отложения ПТ 

получили развитие до структуры Кяпяз и преставлены в абшеронской литофации, богатой 

кварцевыми песками с высокими значениями пористости и проницаемости. Восточнее под-

нятия Кяпяз развиты отложения КТ. Сама структура Кяпяз находится в транзитной зоне и 

поэтому первоначально она была названа Промежуточной (см. рис. 1). 

Исследованию закономерностей изменении пластовых температур месторождений 

Азербайджана посвящен ряд работ  [ 7, 9, ]. 

Построенный по площадям Абшерон-Прибалханской зоны обобщенный график изме-

нения пластовых температур с глубиной приведен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2.  Изменение с глубиной пластовых температур месторождений  

Абшерон-Прибалханского порога: 

1-Азербайджанский сектор; 2- Туркменский сектор. 

 

Согласно рисунку 2 выявляется два тренда их изменения пластовых температур с глу-

биной в пределах Абшерон-Прибалханской зоны: первый тренд характеризуется относи-
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тельно более высокими значениями температур и охватывает все структуры азербайджан-

ской части порога, за исключением площади Гюнешли; второй тренд отражает относительно 

более низкие температуры, характерные структурам Гюнешли-Чираг-Азери, Кяпяз и турк-

менской части порога. 

Этот факт наглядно просматривается и на карте изменения в пространстве глубины за-

легания изотермы  в 80 0С (рис. 3), принятой за минимально-пороговую для начала генера-

ции нефти. 

 
Рисунок 3. Схема изменения глубины залегания изотермы в 80 oС в пределах  

Абшерон-Прибалханского порога.  

Площади: 1. Банка Дарвина, 2. Чилов адасы, 3. Гюнешли, 4. Гюргян-дениз, 5. Нефт-дашлары,  

6. Грязевая сопка, 7. Пираллахы адасы, 8. Джануб, 9. Кяпяз,  

10. Губкин, 11. Баринова, 12. Жданов, 13. ЛАМ. 

 

Вероятной причиной  формирования выявленного зонального характера распределения 

пластовых температур является особенность тектонического строения Абшерон-

Прибалханской зоны и, в частности, возможное наличие между структурами Нефт Дашлары 

и Гюнешли глубинного разлома. Действительно, согласно тектонической схеме Южно-

Каспийской области прогибания приведенной в работе А.И. Алиева [2], центральную часть 

Абшерон-Прибалханской зоны меридионально рассекает глубинный разлом, по которому 

одна часть была приподнята, а другая опущена. 

По указанному разлому СЗ часть порога была приподнята и частично размыта, след-

ствием чего является сокращенная здесь мощность плиоцен-четвертичного комплекса и, со-

ответственно, относительно неглубокое залеганием подстилающих ПТ отложений [7]. 

Исходя из закономерностей изменения пластовых температур отображенных на рисун-

ке 2, можно заключить, что верхний порог начала генерации нефти, если в первой зоне при-

урочивается к глубине примерно в 2,8 км, то во второй, погружается на глубину примерно 

4,5 км.   

Интервал исследования методом пиролиза образцов керна охватывает глубины 1828-

5054 м, в вязи, с чем  можно предположить не высокую зрелость содержащегося в них ОВ. 

Это находит свое подтверждение соответствующими пиролитическими параметрами и зна-

чениями R0,  приведенными в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, в полном соответствии с выявленной пространственной зо-

нальностью температурного режима, ОВ пород ПТ  в СЗ части Абшерон-Прибалханской зо-

ны  поднятий характеризуется относительно более высокой зрелостью, в сравнении с ее ЮВ 
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частью. Однако, в целом, ОВ исследованных пород является незрелым (по классификации 

[19,20]. 

 

Таблица 2  
 

Зрелость ОВ по данным пиролиза пород и значениям отражательной  

способности витринита 

 

Объект 
PI 

(S1/S1+S2) 
Tмак, (oC) Ro, % 

ПТ 0,27 (49) 
315-438* 0,31-0,63 

400,1 (49) 0,48 (8) 

КТ 0,22 (49) 
330-487 

- 
390 (22) 

* в числителе - пределы; в знаменателе - средняя;   

(в скобке - число анализов) 

Заключение 

В результате проведенных исследований подтверждены: низкий УВ потенциал нижне-

плиоценовых отложений (ПТ-КТ) и эпигенетичная природа сосредоточенных здесь основ-

ных УВ ресурсов Южно-Каспийского бассейна. 

Выявлена характерная зональность в изменении температурных условий в пределах 

Абшерон-Прибалханской зоны поднятий. Выделяется две температурные зоны, граница 

между которыми проходит между структурами Нефт-Дашлары и Гюнешли. К западу от этой 

границы температуры более высокие, в сравнении с зоной к востоку от нее. Вероятной при-

чиной формирования выявленного зонального характера распределения пластовых темпера-

тур является воздымание СЗ части порога вдоль глубинного субмеридионального разлома и 

частичный размыв слагающих ее пород, следствием чего является выявленная здесь сокра-

щенная мощность плиоцен-четвертичного комплекса. 

В соответствии с выявленной температурной зональностью зрелость ОВ в СЗ части 

Абшерон-Прибалханской зоны выше, чем в ЮВ части. Однако в целом ОВ нижнеплиоцено-

вых пород в пределах Абшерон-Прибалханской зоны, в рассмотренном интервале глубин, 

характеризуется низкой зрелостью и находится ниже «нефтяного окна».  
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CƏNUBİ-XƏZƏR HÖVZƏSİNİN NEFT-QAZ ƏMƏLƏGƏLMƏ PROSESLƏRİ İLƏ 

ƏLAQƏDAR LAY TEMPERATURUNUN DƏYİŞMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Ə.N. Hüseynova 

afshan_babazade@yahoo.com 

 

Məqalədə, Cənubi-Xəzər hövzəsilə əlaqədar alt pliosen yaşlı çöküntülərin (Azərbaycan sekto-

ru uzrə - məhsuldar qat, Türkmənistan sektoru üzrə - qırmızı qat) tədqiqi, həmçinin Abşeron-Bal-

xanyanı qalxımının hünüdlarında temperatur şəraitlərinin öyrənilməsinin nəticələri ilə bağlı təhlillər 

aparılıb. Məkan nöqteyi nəzərindən temperaturun paylanması və süxurların tərkibindəki üzvi mad-

dələrin yetkinliyi məsələsi araşdırılıb. Nəticədə, Cənubi-Xəzər hövzəsində karbohidrogenlərin gene-

tik xüsusiyyətləri və potensialları ilə əlaqədar yeni məlumatlar alınmışdır.  

Açar sözlər: alt pliosen çöküntüləri, süxur, üzvi maddə, temperatur, yetkinlik, karbohidrogen, 

Abşeron-Balxanyanı qalxımı 
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FEATURES OF CHANGES IN RESERVOIR TEMPERATURES DUE TO  

THE PROCESSES OF OIL AND GAS FORMATION IN THE  

SOUTH CASPIAN BASIN 

 

A.N. Huseynova 

afshan_babazade@yahoo.com 

 

The article presents the results of the analysis of the hydrocarbon potential (KH) of the Lower 

Pliocene sediments (Productive series (PS) in the Azerbaijan sector and Red colored series in the 

Turkmenistan (RS) and the temperature conditions for its realization within the Absheron-

Pribalkhan uplift zone. The analysis is based both on the study of the regularities of changes of 

temperature in the space, and on the directly evaluation of maturity of organic matter (HC) in the 

rock. As a result of the studies carried out, the low hydrocarbon potential of the Lower Pliocene 

sediments (PS-RS) and the epigenetic nature of the main hydrocarbon resources of the South Caspi-

an Basin are confirmed. Two temperature zones are distinguished within the Absheron-Pribalkhan 

zone, the boundary between which passes along the supposed deep break fault between the struc-

tures of Neft-Dashlary and Gunashly.  

Keywords: lower Pliocene deposits, rock, organic matter, temperature, maturity, hydrocar-

bons, Absheron-Pribalkhan zone 
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BUĞDA BİTKİSİNİN (T. AESTİVUM L.) QURAQLIĞA VƏ REHİDRATASİYAYA  

FİZİOLOJİ CAVAB REAKSİYALARI 

 

L.M. Aydınlı 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu, 

aydinlilale@gmail.com 

 

Bitkilər ətraf mühitin qeyri əlverişli şəraitinə bir sıra morfoloji, fizioloji və biokimyəvi müda-

fiə mexanizmləri ilə cavab verirlər. Məhsuldarlığına görə fərqlənən 2 kontrast yumşaq buğda geno-

tipləri quraqlığa məruz qaldıqdan sonra təkrar suvarılmış, yarpaqlarında nisbi su tutumu, quru 

biokütlə, fotosintetik piqmentlər (Xla, Xlb, karotinoidlər) və elektron daşınma sürəti (EDS) ölçül-

müşdür. Müəyyən edilmişdir ki, quraqlıq şəraitində Qobustan genotipində NST-nin miqdarı Tale-38 

genotipinə nisbətən daha yüksəkdir və təkrar suvarmadan sonra Qobustan genotipi daha aktiv bər-

pa olunmuşdur. Xla, Xlb və karotinoidlərin miqdarı quraqlıq stresi zamanı azalmış, təkrar suvarıl-

madan sonra qismən bərpa olunmuşdur. Fotosintetik piqmentlərin stres zamanı azalması  Tale-38 

genotipində Qobustan genotipinə nisbətən çox olmuşdur. Fotokimyəvi reaksiyaların potensial kvant 

çıxımı  quraqlıq zamanı hər iki genotipdə azalmışdır, təkrar suvarılmadan sonra bərpa olunmuşdur. 

Alınmş nəticələr onu göstərir ki, hər iki genotip rehidratasiya zamanı bərpa olunmaq xüsusiyyətlə-

rini fərqli səviyyələrdə olsa da, qoruyub saxlamışdır.  

Açar sözlər: Tritcum aestivum L., quraqlıq, rehidratasiya, quru biokütlə, fotosintetik piqment-

lər, FSII, EDS 

 

Giriş 

Hökumətlərarası İqlim Dəyişikliyi Panelinin verdiyi məlumatlara əsasən XXI əsrin sonuna 

qədər torpaq səthinin temperaturu 1.1-6.4°C artacaqdır. İqlimin 3°C-dən çöx istiləşməsi təbii kar-

bon mənbələrinin məhdudlaşmasına səbəb olduğundan, bu yaşıl bitkilərin karbon fiksasiyasının 

azalmasına gətirib çıxara bilər. Hesablamalara görə 2100-cü ilə qədər buxarlanmanın artması səbə-

bindən quraqlığa məruz qalmış sahələr 1%-dən 3%-ə qədər artacaq və yerüstü ekosistem struktur və 

funksiya baxımından ciddi dəyişikliklərə məruz qalacaqdır. Qlobal iqlim modelləri yağıntıların pay-

lanması və miqdarını öncədən proqnozlaşdıra bilsələr də, iqlim dəyişməsinə ekosistemin mürəkkəb 

cavab reaksiyası bu proqnozların dəqiqliyini şübhə altına alır [28]. 

Su ehtiyatının məhdudlaşdığı dövrlərdə bitkinin vegetasiya müddətini qısaltmaq qabiliyyəti 

müasir dövrdə kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün mühüm göstəricilərdən hesab olunur. Əhalinin ərzaq 

tələbatının ödənilməsi baxımından mühüm strateji əhəmiyyətli bitkilərdən olan buğda inkişaf döv-

ründə müxtəlif biotik və abiotik təsirlərə məruz qalır. Abiotik stres şəraitində öz həyati funksiyaları-

nı qoruyub saxlamaq üçün bitki hüceyrələrində bir sıra morfoloji, fizioloji, biokimyəvi və molekul-

yar mexanizmlər işə düşür [18]. Quraqlıq zamanı ağızcıqların keçiriciliyi zəiflədiyindən CO2-nin 

assimilyasiya sürəti azalır. Bitki - su mübadiləsi zəiflədiyindən suyun effektiv istifadəsi azalır, nəti-

cədə yarpaq ölçüsü kiçilir, gövdənin diametri genişlənir və köklər inkişaf edərək torpağın dərinlik-

lərinə doğru uzanır. Fotosintetik piqmentlərin dağılması və qaz mübadiləsinin azalması səbəbindən 

bitki boyunun kiçilməsi və məhsuldarlığının azalması müşahidə edilir. Stres nəticəsində osmolitlə-

rin toplanması və oksigenin fəal formalarının (OFF) generasiya olunması bitkilərin quraqlığa cavab 

reaksiyası hesab olunur [2]. Quraqlığın təsirindən fotosintezin məhdudlaşması bitkidə FSII üçün zə-

rərli əlavə enerjinin toplanması [9] və xloroplastlarda oksigenin fəal formalarının sintezinin artması 

ilə nəticələnir [24]. Fotosintezin sürəti ilə xloroplastın əsas komponenti olan xlorofil a, xlorofil b və 

ümumi xlorofillərin nisbi miqdarı arasında müsbət əlaqə mövcuddur [1]. Quraqlıq şəraitində foto-

sintetik piqmentlərin miqdarının azalması fotooksidləşmə və ya xlorofilin deqradasiyasının səbəb 

olduğu oksidləşdirici streslə izah oluna bilər [2]. Fotosintez quraqlıq stresinə qarşı daha həssasdır 

[8]. Fotosintezin zəifləməsi mezofil və ağızcıq keçiriciliyinin aşağı düşməsi səbəbindən CO2 assi-
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milyasiyasının azalması, yaxud da karbonun assimilyasiya metobolizminin pozulması nəticəsində 

baş verə bilər [29; 11]. Tədqiqatlar göstərir ki, quraqlıq stresi zamanı xlorofilin sintezi zəifləyir, ya-

xud xlorofilazanın aktivliyinin artması səbəbindən xlorofilin deqradasiyası baş verir [6]. Suyun 

miqdarının məhdud oduğu mühitlərdə ağızcıqların bağlanması quraqlıq stresinə bitkinin ilkin cavab 

reaksiyasıdır [19]. 

Bitkinin abiotik stresə erkən cavab reaksiyalarından biri oksigenin fəal formalarının - supe-

roksid anionu (O2 ¯ ), hidrogen peroksid (H2O2), hidroksil radikalı (·OH) və s. generasiyasının art-

masıdır  [3]. Quraqlıq və istilik bitki hüceyrələrində zülalların, DNT və lipidlərin oksidləşdirici zə-

dələnməsinə səbəb olur və OFF-nin miqdarını kəskin artırır [3; 10; 12].  Quraqlıq stresi kiçik mole-

kul çəkili antioksidantlar və iri molekul çəkili fermentlərdən ibarət antioksidant müdafiə sistemləri-

ni aktivləşdirir. Quraq ərazilərdə oksidləşdirici stresin əsas komponentlərindən olan antioksidant 

fermentlərin aktivliyi normal suvarılan ərazilərlə müqayisədə yüksək olur [29].  

Tədqiqat işinin məqsədi quraqlığa və sonradan təkrar suvarmaya məruz qalmış buğda bitkisi-

nin yarpaqlarında bəzi morfo-fizioloji və biokimyəvi parametrlərin müqayisəli tədqiqidir.  

 

Material və metodlar 

Bitki materialı: Azərbaycan Respublikası KTN ET Əkinçilik Institutunun GenBankından əl-

də olunmuş məhsuldarlığına və quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən yerli yumşaq (Triticum 

aestivum L.) buğda genotiplərinin toxumları (Qobustan və Tale-38) süni iqlim kamerasında 

(25±10C, 12/12 fotoperiod, 60-70% rütubət)  becərilmiş,  bitkilər 1 həftə quraqlığa məruz qaldıqdan 

sonra təkrar suvarılmış və suvarmadan 3 gün sonra yarpaqların nisbi su tutumu, fotosintetik piq-

mentlərin miqdarı, potensial kvant çıxımı ölçülərək bərpa prosesi suvarılan və quraqlıq variantlarla 

müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. 

Yarpağın nisbi su tutumu (NST): Yarpaqlarda nisbi su tutumu Turner [26] tərəfindən təklif 

olunan metoda əsasən ölçülmüşdür. Orta ölçülü təzə yarpaqların çəkidildikdən sonra 24 saat distillə 

suyunda saxlanmış və yarpaqların turqor vəziyyətindəki çəkiləri təyin edildikdən sonra 80°S ter-

mostatda qurudularaq yenidən çəkiləri ölçülmüş və  NST aşağıdakı düsturla hesablanmışdır: 

NST= [( İÇ-QÇ )/( YÇ-QÇ )]*100, 

burada İÇ- yarpağın ilkin çəkisi, YÇ- yaş çəki, QÇ- quru çəkidir. 

Fotosintetik piqmentlərin miqdarı: Yarpaq hüceyrələrində fotosintetik piqmentlərin miqdarı 

spektrofotometrik yolla Sims və Qamon metoduna əsasən ULTROSPEC 3300 PRO ("Amersham", 

USA) spektrofotometrində təyin edilmişdir [23]. Bunun üçün 0.1q yaşıl yarpaq kütləsi maye azotda 

həvəngdəstə vasitəsilə əzildikdən sonra 80%-li aseton-Tris qarışığında (80:20, pH 7.8) ekstraksiya 

olunmuş, 470 nm, 537 nm, 647 nm və 663 nm dalğa uzunluqlarında optiki sıxlığı ölçülərək aşağıda-

kı düsturlarla hesablama aparılmışdır:  

Xl a (µmol/ml) = 0.01373 A663 – 0.000897 A537 – 0.003046 A647 

Xl b (µmol/ml) = 0.02405 A647 – 0.004305 A537 – 0.005507 A663 

Karotinoidlər (µmol/ml) = (A470 – (17.1 x (Chl a+ Chl b) – 9.479 x antosianin)) / 119.26 

 

Quru biokütlənin miqdarı: Buğda yarpaqlarında quru biokütlənin miqdarını təyin etmək üçün 

əvvəlcə hər iki genotip üçün nəzarət, quraqlıq və təkrar suvarılmış bitkilərin yarpaq nümunələrindən 

eyni ölçülərdə kəsiklər hazırlanmış və elektron tərəzidə kütləsi təyin edilmişdir. Hazırlanmış yarpaq 

nümunələri 80°C temperaturda sabit çəkiyə gələnə qədər termostatda saxlanıldıqdan sonra onların 

quru kütləsi təyin olunmuşdur. Quru biokütləni hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edil-

mişdir: 

C (%) = m2 / m1 x 100%. 

Burada, C - kütləyə nəzərən quru maddə tərkibinin %-lə ifadəsi; m1-nümunənin qurudulma-

dan əvvəl çəkisi; m2-nümunənin qurudulmadan sonrakı çəkisi. 

Fotosintetik ölçmələr və xlorofil flüoresensiyası:  Yarpaq nümunələri Waring tipli blenderdə 

tam sürətlə hər dəfəsində 20 saniyə olmaqla dörd dəfə 0.4 M saxaroza, 20 mM Tris, 10 mM NaCl, 1 
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mM EDTA (natrium duzu), 5 mM Natrium askorbat və 0.1% ploietilenqlikol (PEQ) qarışımından 

ibarət izolyasiya mühitində (pH 7.8) homogenizasiya edilmişdir. Homogenat 2 dəfə 4 qatlı tənzif-

dən filtrasiya edilmişdir. Filtrat 200g-də 5 dəqiqə, daha sonra alınmış supernatant 1000g-də 20 dəqi-

qə müddətində sentrafuqa olunmuşdur. Xloroplast qranulları 30 dəqiqə müddətində 5 mM Tris-HCl 

(pH 8.0) və 1 mM MgCl2-dən ibarət izotonik məhlulda suspenziyalaşdırılmış və 20 dəqiqə müdətin-

də 5000g-də sentrafuqalaşdırılmışdır. Təcrübənin bütün mərhələləri temperaturu 40C olan soyuq ka-

merada aparılmışdır.  

Statistik analizlər: Təcrübələr üç təkrarda aparılmışdır. Hesablamalar, qrafiklər və onların 

təsviri Microsoft Office Word 2016 və Excel 7 tətbiqləri ilə həyata keçirilmişdir. 

 

Nəticə və müzakirələr 

Quraqlıq və istilik streslərindən müdafiə zamanı bitkilərdə bir sıra morfoloji və fiziolji cavab 

reaksiyaları fəaliyyət göstərir ki, bunlara da möhkəm kök sisteminin formalaşması, hüceyrə keçiri-

ciliyinin artması, yarpaq ayasının sahəsinin kiçilməsi, yarpaq qalınlığının artması, buxarlanmanı 

azaltmaq məqsədilə yarpaqların burulub qatlanması və s. göstərmək olar [22; 13]. Toxumalar tole-

rantlıq xüsusiyyətlərini hüceyrəvi və biokimyəvi modifikasiyalar yolu ilə osmotik korreksiya hesa-

bına hidrostatik təzyiqlə qoruyurlar [15; 7]. 

Bitki materialının quru biokütləsi onun əsas keyfiyyət göstəricilərindən hesab olunur. Bizim 

təcrübələr göstərdi ki, quraqlıq stresi zamanı buğda bitkisinin yarpaqlarında quru biokütlənin miq-

darı suvarılan variantla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Belə ki, Qobustan sortunda quru 

biokütlə quraqlıq zamanı 2.3 dəfə, Tale-38 sortunda isə 1.7 dəfə artmışdır. Rehidratasiya zamanı su 

balansının bərpası hesabına quru biokütlənin miqdarı Qobustan sortunda 1.36-ya , Tale-38 sortunda 

isə 1.37-ya  enmişdir (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1 

  

Quraqlığa məruz qalmış və təkrar suvarılmış buğda bitkisinin yarpaqlarında  quru biokütlənin və 

yarpaqların nisbi su tutumunun miqdarı. 

                                                                                                                                                            

      Quraqlıq zamanı Qobustan sortunun yarpaqlarında nisbi su tutumu nəzarət variantla müqayi-

sədə  14% azalaraq 78% təşkil etmişdir. Təkrar suvarmadan sonra isə bu fərq bir qədər də artaraq 

89% olmuşdur. Tale 38 sortunda quraqlıq zamanı NST nəzarət varianta nisbətən 20% azalmış, tək-

rar suvarmada sonra isə 8% bərpa olunaraq 82% olmuşdur (Cədvəl 1). 

Fotosintez fotosistemlərin, fotosintetik piqmentlərin, elektron nəqliyyat sistemini və CO2-ni 

azaltma yollarını özündə birləşdirir. Bu sistemdəki komponentlərin  hər hansı birinə streslə indukis-

ya olunan neqativ təsir ümumi fotosintetik məhsuldarlığın azalmasına səbəb ola bilər. Tədqiqatlar 

göstərir ki, su, duz, yaxud istilik stresinin ayrı-ayrılıqda və ya birgə təsirindən fotosintetik effektiv-

lik və transpirasiya sürəti azalır [4; 30]. Bu əsasən, ağızcıqların bağlanması səbəbi ilə izah olunur, 

Genotiplər NST (%) 
Quru biokütlə 

(%) 

Qobustan suvarılan 92.1±4.6 2.5±0.1 

Qobustan quraqlıq 78.3±3.9 5.7±0.3 

Qobustan rehidratasiya 89.2±4.5 3.4±0.2 

Tale 38 suvarılan 94.6±4.7 7.5±0.4 

Tale 38 quraqlıq 74.5±3.7 12.5±0.6 

Tale 38  rehidratasiya 82.3±4.1 10.3±0.5 
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lakin yarpaq aysının kiçilməsi, yarpaqların qocalması və fotosintetik aparatın kifayət qədər zəif fəa-

liyyəti ilə də əlaqədar ola bilər [27; 21; 20]. Fotosintetik piqmentlərin tədqiqi zamanı müəyyən 

olundu ki, Qobustan sortunda xl a-nın miqdarı nəzarət variantla müqayisədə quraqlıq zamanı  2 dəfə 

, Tale 38 sortunda isə 1.4 dəfə azalmış, təkrar suvarmadan sonra bu nisbət Qobustan sortunda 1.2 

dəfəyə, Tale 38 sortunda isə 1.37 dəfəyə enmişdir. Xlorofil b-nin miqdarında əhəmiyyətli dəyişik-

liklər müşahidə edilməmişdir (Şəkil 1). 

 

 
 

Şəkil 1. Quraqlığa məruz qalmış və təkrar suvarılmış buğda yarpaqlarında  xla, 

 xlb və karotinoidlərin miqdarı 

 

Karotinoidlər fotosintez üçün işıq toplayıcı sistemlər olduğundan onların tədqiqi də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Qobustan sortunda nəzarət variantla (1.2 mol* ml-1) müqayisədə qu-

raqlıq variantlarında (0.4 mol* ml-1)  bu piqmentlərin miqdarı 3 dəfə azalmış, rehidratasiya zamanı  

nisbətən bərpa prosesləri  getmiş (0.9 mol* ml-1)  və bu nisbət 1.3 dəfəyə qədər azalmışdır. Tale 38 

sortunda karotinoidlərin miqdarı nəzarət variantla müqayisədə quraqlıq variantlarında 1.8 dəfə azal-

mış, rehidratasiya  nisbətən bərpa bərpa olunaraq 1.5 dəfə təşkil etmişdir.  

Quraqlıq zamanı Fv/Fm nisbətinin azalması fotoinhibirləşmənin əsas göstəricilərindəndir 

[16]. Stres zamanı bu nisbətin  azalması su qıtlığı şəraitində işıq toplayan komplekslərin (İTK) azal-

ması nəticəsində FSII-nin aktivliyinin və işıq toplayan kompleksdən FSII-yə həyəcanlanma enerjisi-

nin ötürülməsinin azalması ilə izah oluna bilər [14]. Bizim təcrübələr zamanı da FSII-nin  potensial 

kvant çıxımı Qobustan genotipində nəzarət variantda 0.811, qurqaqlıq variantda 0.746, təkrar suvar-

ma variantında 0.776 olmuş, FSII-yə elektronların  1 saat ərzində ötürülmə səviyyəsi isə nəzarət va-

riantda 851 μmol O2 mq-1 Xl saat-1, quraqlıq variantda 510 μmol O2 mq-1 Xl saat-1, təkrar suvarılma 

zamanı 670 μmol O2 mq-1 Xl saat-1 olmuşdur. Tale 38 genotipində Fv/Fm nisbəti nəzarət variantda 

0.808, quraqlıq variantda 0.771, təkrar suvarma variantında isə 0.796 olmuş,  FSII-yə elektronların  

1 saat ərzində ötürülmə səviyyəsi isə nəzarət variantda 1910 μmol O2 mq-1 Xl saat-1, quraqlıq vari-

antda 646 μmol O2 mq-1 Xl saat-1, təkrar suvarılma zamanı 968 μmol O2 mq-1 Xl saat-1 təşkil etmiş-

dir (Cədvəl 2). Analoji nəticələr qarğıdalı bitkilərinə quraqlıq stresinin təsiri zamanı da müşahidə 

edilmişdir [5; 17]. Elektronların nəqliyyat sürətinin (EDS) azalması, həyəcanlanma enerjisinin ge-

nerasiyası ilə nəticələnir, bu da öz növbəsində quraqlıq şəraitində fotoingibirləşməni dərinləşdirir 

[25]. Quraqlıq zamanı bitkilərdə nəzarət variantla müqayisədə xlorofil flüoressensiyasının fotokim-

yəvi sönməsi, FSII-nin kvant çıxımı və elektron nəqliyyat zəncirinin sürətinin azalması, istilik şüa-

lanmasının artması zamanı müşahidə olunmuşdur. İstilik şüalanmasının artması fotosintetik aparatı 

zədələnmələrdən qoruyur.  
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Cədvəl 2  
 

Quraqlığa məruz qalmış və təkrar suvarılmış buğda bitkisinin yarpaqlarında elektronların daşınma 

sürətinin və potensial kvant çıxımının dəyişməsi. 
 

Genotiplər Elektronların daşınma sürəti  

(μmol O2 mq-1 Xl saat-1) 

Fv/Fm 

Qobustan suvarılan 851±42.55 0.811±0.04 

Qobustan quraqlıq 510±30.6 0.746±0.04 

Qobustan rehidratasiya 670±33.5 0.776±0.04 

Suvarılan/ quraqlıq          p <.01 NoS 

Suvarılan/ rehidratasiya p <.01 NoS 

Tale-38 suvarılan 1910±76.4 0.808±0.04 

Tale-38  quraqlıq 646±32.3 0.771±0.04 

Tale-38  rehidratasiya 968±38.72 0.796±0.04 

Suvarılan/ quraqlıq          p <.01 NoS 

Suvarılan/ rehidratasiya p <.01 NoS 

 

Alınmış nəticələr göstərir ki, su çatışmazlığı ilə uzləşən Qobustan və Tale 38 genotiplərində, 

NST-nin azalması, quru biokütlənin toplanması baş verir və yaranan osmotik stres fotosintetik 

aparatın zədələnməsi və piqment tərkibinin zəifləməsinə səbəb olur. Göründüyü kimi hər iki 

genotip bərpa xüsusiyyətlərini müxtəlif səviyyələrdə qoruyub saxlamışdır. Qobustan sortunun təkrar 

suvarmadan sonra özünü bərpa etmək xüsusiyyətinin Tale 38 sortuna nisbətən yüksək olması, onun 

yarpaqlarında nisbi su tutumunun quraqlıq zamanı nisbətən stabil qalması və kök sisteminin daha 

dərinə uzanaraq daha az osmotik təsirə məruz qalması ilə izah oluna bilər. 
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PHYSIOLOGICAL RESPONSE REACTIONS  

OF SOFT WHEAT (T. AESTİVUM L.) DURING WATERING, 

DROUGHT CONDITIONS, AND REHYDRATION 
 

Lale Aydinli 
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mail aydinlilale@gmail.com. 
 

Plants respond to adverse environmental conditions using a number of morphological, 

physiological and biochemical protective mechanisms. Relative water content (RWC), dry biomass, 

photosynthetic pigments (Chla, Chlb, carotenoids), electron transfer rate, which differ in yield of 

two contrasting wheat genotypes after repeated drought. It was found that under drought conditions, 

the content of RWC in Gobustan genotype was higher than that in Tale-38 and also after repeated 

irrigation was observed more active restoration of genotype Gobustan. During stress was marked 

remarkable reduce in number of Chla, Chlb and carotenoids nevertheless that was rehabilated after 

repeated irrigation. The reduction in stress in photosynthetic pigments was higher in genotype Tale-

38 than that in Gobustan. The potential quantum yield of photochemical reactions was reduced in 

both genotypes during drought and was restored after repeated irrigation. The results show that both 

genotypes retain their recovery characteristics at different levels during rehydration. 

Keywords: Tritcum aestivum L., drought, re-watering, dry biomass, photosynthetic pigments, 

FSII, ETR 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

(T. AESTİVUM L.) В УСЛОВИЯХ ПОЛИВА, ЗАСУХИ И РЕГИДРАТАЦИИ 
 

Лала Айдынлы  

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА 

Э-почта: aydinlilale@gmail.com. 
 

Растения реагируют на неблагоприятные условия окружающей среды с помощью ряда 

морфологических, физиологических и биохимических защитных механизмов. Относительная 

содержание воды (RWC), сухая биомасса, фотосинтетические пигменты (Xla, Xlb, кароти-

ноиды), скорость переноса электронов, которые различаются по урожайности двух контрастных 

генотипов пшеницы после повторной засухи. Было обнаружено, что в условиях засухи содер-

жание RWC в генотипе Гобустана было выше, чем в генотипе Тале-38, и генотип Гобустана 

более активно восстанавливался после повторного полива. Количество Xлa, Xлб и каротиноидов 

уменьшилось во время стресса и было восстановлено после повторного орошения. Снижение 

стресса в фотосинтетических пигментах было больше в генотипе Тале-38, чем в генотипе Гобу-

стан. Потенциальный квантовый выход фотохимических реакций был уменьшен у обоих 

генотипов во время засухи и был восстановлен после повторного орошения. Результаты 

показывают, что оба генотипа сохраняют свои характеристики восстановления на разных 

уровнях во время регидратации. 

Ключевые слова: Tritcum aestivum L., засуха, регидратация, сухая биомасса, фотосин-

тетические пигменты, ФСII, СЭТ 
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Medicago falcata L.  xammalının element tərkibi ICP-MS və ICP-AES cihazı vasitəsilə analiz 

edilmişdir. Atom-emission spektrofotometriya üsulu ilə makro- və mikroelementlərin miqdarı təyin 

edilmişdir. Tədqiqatlarda bitkinin xammalında olan makro- (Na, K, Ca, Mg və s.) və mikroelement-

lər (Fe, Zn, Mn və s.), o cümlədən ağır metallar (Co, Pb, Cd, As, Hg) olmaqla 30 element aşkar 

edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Medicago falcata L. növünün xammalında K, Ca, Mg, S, P, Na, 

Cl və Fe elementləri miqdarca üstünlük təşkil edir. Bu da bitki xammalının gələcəkdə kompleks isti-

fadəsinə imkan yaradır.   

Açar sözlər: element tərkibi, M. falcata L., ICP-MS, ICP-AES 

 

Giriş 

Azərbaycan florasında bir çox bitki növləri ilə yanaşı, qarayonca (Medicago L.) növlərinə də 

geniş rast gəlinir. Medicago L. cinsi paxlakimilər (Leguminosae) fəsiləsinin nümayəndəsi olub bir  

neçə qitədə yayılmışdır. Bu cins dünyada 100-ə yaxın [4], Aralıq dənizindən Orta Asiyaya kimi isə 

87 növ ot və kol bitkiləri ilə təmsil olunur [6]. “The Plant List” veb-saytında olan ensiklopedik mə-

lumata əsasən Medicago L. cinsinə aid olan növlər 556 adla adlandırılır, lakin bunlardan yalnız 103-

ü qəbul olunmuş növlərdir [16].  Bu bitkinin Azərbaycanda isə yabanı halda 21 növü yayılmışdır ki, 

bunların da 5-i Qafqaz üçün endemik hesab edilir [4]. M. sativa L. isə yem əhəmiyyətli bitki kimi 

becərilir.  

Farmakoloji tədqiqatlar bu cinsin bəzi nümayəndələrinin elmi təbabətdə neyroprotektiv, hipo-

xolestrenemik, antioksidant, antimikrob, hipolipidemik vasitə kimi mədə yarasının, aterosklerozun, 

ürək xəstəliklərinin, insult, xərçəng, diabet və qadınlarda menopauzal simptomların müalicəsində 

istifadə olunduğunu göstərmişdir. Ən geniş tədqiq edilən növlərdən biri olan M. sativa L. müxtəlif 

bioloji aktiv maddələrin öyrənilməsi, xüsusilədə bu maddələrin mərkəzi sinir sistemi və ürək-damar  

sisteminə təsiri ilə fərqlənir [10].  

M. sativa L. Ayurveda və Homoepatiyada mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif xəstəliklərinin müa-

licəsində uzun müddət tətbiq olunmuşdur. Ənənəvi olaraq, M. sativa L. yaddaşın yaxşılaşmasında, 

böyrək ağrılarının aradan qaldırılmasında, öskürəkdə, cavanlaşdırıcı, antidiabetik, antioksidant və ilti-

habəleyhinə, astma əleyhinə, antimikrob, südartırıcı vasitə kimi istifadə olunmuşdur [11; 12]. 

HPLC–UV–ESI–MS və GC–MS üsullarından istifadə etməklə kompleks yanaşma nəticəsində 

M. truncatula L. bitkisinin köklərinin və hüceyrə kulturasının tərkibinində 35 polifenol birləşmələri 

müəyyən edilmişdir [14]. 

M. orbicularis L., M. doliata L. və M. arabica L. növlərinin izoflavonlarla zəngin olduğu aş-

kar edilmişdir [9].  

M. sativa L. xammalının makro- və mikroelementlərlə, A, B1, B6, B12, C, D, E, K vitaminləri, 

niasin, pantoten turşusu, biotin, fol turşusu, uçucu birləşmələrdən terpenlərlə zəngin olduğu müəy-

yən edilmişdir [10]. 

M. sativa L. bitkisinin qurudulmuş yerüstü hissəsinin 70%-li etanolla ekstraktından 4 yeni 

izoflavon qlikozidləri və  məlum 7 izoflavon birləşmələri alınmışdır [15]. 

Medicago L. növlərinin (M. minima, M. tornata, M. truncatula, M. rigidula, M. scutelata, M. 

segitalis and M. sativa) fərqli (sulu, sulu-spirtli və spirtli) ekstraktlarının izoflavon tərkibi öyrənilmiş-

dir. Tədqiqat zamanı 2 qlikozid (daidzin və genistin) və 6 aqlikon (daidzein, qlisitin, genistein, formo-

nonetin, prunetin və bioxanin A) yüksək effektivli maye xromatoqrafiya ilə təyin olunmuşdur [8]. 
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Məlumdur ki, mineral maddələrin çatışmazlığı bitkinin inkişafına ciddi təhlükə törədir. İnsan 

orqanizmində də minerallar çox az miqdardadır. Orqanizmimizə daxil olan bu minerallar həyatı va-

cib proseslərin tənzimləyici funksiyalarını yerinə yetirir [1], maddələr mübadiləsini stimullaşdırır və 

normallaşdırırlar [2]. Makro- və mikroelementlərin çatışmazlığı insan orqanizmində patoloji proses-

lərin yaranmasına səbəb olur. Bəzi mineralların bədənimizdəki  funksiyaları vitaminlərin və hor-

monlarınkı qədər vacibdir.  

Natrium ionu insan orqanizmində əsasən xlorid duzu şəklində mövcuddur. Bədənimizin  ma-

yelərində olan natrium bədəni artıq su itkisindən qoruyaraq, osmotik təzyiqi və turşu-qələvi balansı-

nı normallaşdırır. Həmçinin əzəzlələrin normal işləməsini təmin edir.  

Xlor elementi hüceyrələrarası maye və qan plazmasının əsas anionu hesab olunur. Kimyəvi 

cəhətdən NaCl və HCl şəklində mövcud olur. Mədə turşusunun tərkibində HCl formasındadır. Xlor 

anionu turşu-qələvi balasını və osmotik təzyiqi normallaşdırır. 

Kalsium insan orqanizmində ən çox tapılan elementdir. Kalsium ionları hüceyrəxarici maye-

lərdə toplanır. İnsan orqanizmində sümük və dişlərin əsasını kalsium elementi təşkil edir. Kalsiu-

mun böyük bir hissəsi qanda albuminə bağlanaraq daşınır. Qanda kalsium səviyyəsinin artması ilə 

sinir sistemindəki ötürmələr zəifləyir, əzələlər tənbəlləşir, iştahasızlıq və qəbizlik müşahidə edilir.  

Maqnezium yorğunluğu və sinir gərginliyini aradan qaldırır, kalsiumun daha yaxşı sorulması-

nı təmin edir. Normal hüceyrələrin kanserogen faktorlara qarşı müqavimətini artırır, aterosklerozun 

və infarktın yaranmasının qarşısını alır. 

Dəmir elementi orqanizmdə əsas olaraq hemoqlobinin, mioqlobinin, sitoxrom, peroksidaza və 

katalaza ferment sistemlərinin əsasını təşkil edərək oksigenin orqanizmdə daşınmasını təmin edir. 

Həmçinin immun sistemini normallaşdırır və gücləndirir.  

Mikroelementlərdən Co, Zn, Mn bir çox metal fermentlərinin əsasını təşkil edərək, qanyaran-

ma prosesində iştirak edir. Kobalt isə B12 vitaminin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Manqan superok-

sid fermentlərinin tərkibində mövcuddur. Superoksid dismut fermentləri lipid və karbohidrat əmələ 

gəlməsini stimulə edir. Qanda şəkəri normallaşdırır, zülalın sintez olunmasında və qidalı maddələ-

rin enerjiyə çevrilməsində mühüm rol oynayır [5]. 

Sink orqanizmimizdə olan fermentlərin əksəriyyətinin sintezində iştirak edir. Zülal struktunun 

əsasını təşkil etməklə yanaşı katalizdə də mühüm rol oynayır.  Əzələ sisteminin normal inkişafı və 

dayanıqlı olması üçün bu element vacib hesab olunur. 

Fosfor metabolizmdə mühüm rol oynayır və zülalların, nuklein turşularının, nukleotidlərin 

əsasını təşkil edir [3]. 

Xrom metabolizmin düzgün və mütəmadi olaraq işləməsini təmin edən, insan sağlamlığı üçün 

faydalı hesab olunan bir elementdir. Həmçinin qandakı şəkər və xolestrin səviyyəsini normallaşdı-

rır. Zülal və xolestrinin sintezində də mühüm rol oynayır.   

Silisium kollegenin elastikliyini artırmaqla dərinin daha sağlam və cavan görünməsini təmin 

edir. Həmçinin saçda, dırnaqda, sümüklərdə, qığırdaq toxumasında da olduğu müəyyən edilmişdir. 

Damar yolunun açılmasını təmin etməklə baş dərisinə daha çox qanın getməsinə və saçların tez bir 

zamanda böyüməsinə kömək edir. Həmçinin sümüyün əsasını təşkil edən kalsiumun sorulmasını 

asanlaşdırır.  

Mis elementi toxumaların yenilənməsində və sümüklərin möhkəmlənməsində vacib rol oyna-

yır. Həmçinin dəri və saçların sağlam olmasında, zülal sintezində, enerjinin yaranmasında əvəzolun-

maz hesab edilir.  

 

Material və metodlar 

Tədqiqat məqsədilə istifadə olunan M. falcata L. növünün xammalı 2018-ci ilin may ayında Azər-

baycan Respublikasının Şamaxı rayonu ərazisindən bitkinin çiçəkləmə fazasında tədarük edilmişdir.  

Tədqiqi ediləcək nümunə 1 qr olmaqla analitik tərəzidə çəkilir və kolbaya keçirilir. Üzərinə 

10 ml HNO3 (70%) əlavə edilir və ehtiyatla qızdırılma davam etdirilir. Sonra 10 ml HCLO4 (70%) 

məhlulu əlavə edilir və rəngsizlişənə kimi qızdırılma davam etdirilir. Məhlul soyudulduqdan sonra 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №2 

148 

30 ml təmizlənmiş su əlavə edilir və yenidən qızdırılma 10 dəqiqə müddətində davam etdirilir. Nə-

hayət, məhlul tamamilə soyudulur və 100 ml həcmə çatana kimi üzərinə təmizlənmiş su əlavə edilir. 

Nümunənin analizləri ICP-MS/ICP-AES cihazları vasitələri ilə aparılır [7; 13].  

ICP-MS 7700 e markalı induktiv əlaqəli plazmalı kütlə-spektrometrində xammalda elementlə-

rin miqdarı – n·10-8 –  n·10% intervalında təyin edilir. 

ICP-AES-Atom Absorbsiya Agilent texnologiyasi 200 seriya AA cihazında metalların miqda-

rı n·10-5-n·10% dəqiqliklə təyin edilir. 

Nümunələrin məhlula keçirilməsi zamanı elementlərin miqdari itkilərinin qarşısını almaq 

üçün onlar xüsusi mikrodalğalı sobada (Sineo MBES-86) analizə hazırlanmışdır. 

 

Nəticələr və müzakirə 

M. falcata L. xammalında 30 elementin miqdarı ICP-MS və ICP-AES cihazları vasitələri təyin 

edilmişdir. Həmçinin bitkinin tərkibində olan ağır metalların da miqdarı öyrənilmişdir.  

Xammalın tərkibində makroelementlərdən kalium, natrium, fosfor, kalsium, kükürd, magnezi-

um, mikroelementlərdən dəmir, zink, mis, yod, bor, molibden, silisium, ağır metallardan arsen, kad-

mium, civə, qurğuşun, xrom və başqaları müəyyən edilmişdir. M. falcata L. xammalında  olan mak-

ro və mikroelementlərin miqdarı təyini üzrə nəticələr cədvəldə göstərilmişdir. (cədvəl 1 və 2). Ana-

lizin nəticələrinə uyğun olaraq bitkinin otunda makroelementlərin miqdarını artma sırası ilə belə 

göstərmək olar:  

 

Ca˃K˃P˃Mg˃S˃Cl˃Na                                              

 

Cədvəl 1 

M. falcata L. otunda olan makroelementlərin 

miqdarı –ppm ilə 

1 Na 137 

2 K 6682 

3 Ca 19545 

4 Mg 3527 

5 S 642 

6 P 6035 

7 Cl 462 

 

Analizin nəticələrinə uyğun olaraq bitkinin otunda mikroelementlərin miqdarını artma sırası 

ilə belə göstərmək olar:  

Si˃Al˃Fe˃Mn˃Br˃Ti˃Cu˃Zn˃Sr˃Ni˃Ba˃B˃V˃Rb˃Zr˃Mo˃Cr˃Pb˃Co˃Cd˃Se˃As˃Hg 

 

Cədvəl 2 

 

M. falcata L. otunda olan mikroelementlərin 

miqdarı –ppm ilə 

1 Si 428 

2 Fe 196 

3 Al 214 

4 Mn 87 

5 Ti 45 

6 Sr 24 

7 Ni 12 

8 Zn 31 

9 Cu 36 
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10 Rb 2 

11 Br 55 

12 Ba 11 

13 Cd 0.10 

14 As 0.03 

15 Zr 0.95 

16 V 2.16 

17 Cr 0.46 

18 Co 0.16 

19 Pb 0.29 

20 Se 0.08 

21 Mo 0.93 

22 Hg 0.005 

23 B 3.14 

 

Analizlərin nəticəsindən görünür ki, M. falcata L. xammalı makro- və mikroelementlərlə 

zəngindir.  

M. falcata L. bitkisində olan faydalı elementlərdən boru, kalsiumu, xloru, kobaltı, misi, dəmi-

ri, kaliumu, magnesiumu, manqanı, natriumu, nikeli, fosforu, kükürdü, silisiumu və sinki  misal 

göstərə bilərik. Həmçinin Zn, S, P, Ni, Na, Mo, Mn, Mg, K, Fe, Cu, Cl, Ca və B elementləri bitki 

üçün həyati vacib elementlər hesab olunmaqla yanaşı insan orqanizmində də müəyyən funksiyaları 

yerinə yetirir. 

Beləliklə, Azərbaycan florasında yayılan M. falcata L. bitkisinin otunun element tərkibi ICP-

MS və ICP-AES cihazları vasitəsilə öyrənilmiş və xammalda 30 elementin miqdarı ppm ilə müəy-

yənləşdirilmişdir. Xammalın tərkibində makroelementlərdən kalsium, kalium, fosfor, mikroele-

mentlərdən isə silisium, aliminium, dəmir üstünlük təşkil edir. Bu da bitki xammalının kompleks fi-

tokimyəvi tədqiqinin zəruri olduğunu göstərir. 
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ELEMENT COMPOSITION OF MEDICAGO FALCATA L. 
 

A.S. Garibli 

Azerbaijan Medical University, pharmaceutical chemistry department 

garibli90@mail.ru 
 

Elements of the raw material of Medicago falcata L. have been analyzed by ICP-MS and ICP-

AES. with atomic emission spectrophotometry The quantity of macro - and microelements were 

determined by atomic emission spectrophotometry. The study showed that 30 elements found in 

plant material are some macro- (Na, K, Ca, Mg, etc.) and trace elements (Fe, Zn, Mn, etc.), 

including heavy metals too (Co, Pb, Cd, As, Hg). It was found that on the raw material of the type 

of Medicago falcata L. the content of K, Ca, Mg, S, P, Na, Cl and Fe elements are high. The 

obtained data allow further use of the studied plant material in a complex. 

Keywords: element content, M. falcata L., ICP-MS, ICP-AES 
 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ MEDICAGO FALCATA L. 
 

А.С. Гарибли 

Азербайджанский медицинский университет, кафедра фармацевтической химии 

garibli90@mail.ru 
 

Элементный состав сырья Medicago falcata L. был анализирован с использованием  ICP-

MS и ICP-AES. Количественное содержание макро- и микроэлементов определяли методом 

атомно-эмиссионной спектрофотометрии. Исследование показало, что 30 элементов, обна-

руженных в растительном материале, представляют собой некоторые макро- (Na, K, Ca, Mg 

и др.) и микроэлементы (Fe, Zn, Mn и др.), включая тяжелые металлы (Co, Pb, Cd, As, Hg). 

Было установлено, что в видах сырья Medicago falcata L. преимущественно обнаруживаются 

содержание K, Ca, Mg, S, P, Na, Cl и Fe. Полученные данные позволяют в дальнейшем ком-

плексно использовать изучаемый растительный материал. 

Ключевые слова: элементный состав, M. falcata L., ICP-MS, ICP-AES 
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QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA STANDARTLARIN  

VƏ HACCP SİSTEMİNİN ROLU 

 

Aytən Pirverdiyeva 

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu 

aytan.pirverdiyeva@gmail.com 

 

Sürətlə inkişaf edən texnologiyalar dünya əhalisi arasında yaranan rəqabəti hər gün daha da 

artıraraq, durmadan dəyişən iqtisadi yarışa sövq edir. Dünya əhalisinin sayının sürətlə artması, də-

yişən və inkişaf edən texnologiyadan asılı olaraq yaranan ekoloji problemlər və ölkələrarası möv-

cud olan iqtisadi disbalans qidalanma problemlərini ortaya çıxarmaqla yanaşı, təhlükəsiz qida tə-

minatını da çətinləşdirir. Bununla yanaşı, dünyada baş verən digər dəyişikliklər, istehlakçıların 

maariflənməsi və  şüurlu şəkildə davranışlarının dəyişməsi, qidalanma vərdişlərinin formalaşması 

mövcud yeyinti məhsulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-

masını tələb edir. Yaranmış bu rəqabət mühitində mövcud ola bilmək, bütün istiqamətlərdə istehlak-

çıların tələb və gözləntilərinə uyğun məhsul istehsalı və xidmətin təklif edilməsi ilə mümkündür. Bu 

isə, öz növbəsində müəssisələrdə nəzarətin başladığı nöqtədən, nəzarətin bitdiyi nöqtəyə qədərki 

bütün mərhələlərində yarana biləcək təhlükələrin meydana gəlmədən qarşısınının alınmasını hədəf-

ləyən qida təhlükəsizliyininin idarə edilməsi sistemlərinin tətbiq edilməsi və aidiyyatı qurumların ef-

fektiv bir şəkildə nəzarət funksiyasını həyata keçirməsi ilə təşkil edilə bilər.   

Açar sözlər: Qida təhlükəsizliyi, Kiçik biznes, HACCP prinsipləri, HACCP sənədləri, ISO 

22000:2005 

 

Qida sənayesi kənd təsərüfatı məhsullarının qiymətləndirilməsi, yeyinti sənayesinin xammalla 

təmin olunması, balanslaşdırılmış qidalanmaya əsaslanan əhalinin sağlam və təhlükəsiz qida məh-

sulları ilə təmin olunması ilə əlaqəli olaraq dünya ölkələri tərəfindən sosioloji və iqtisadi baxımdan 

strateji bir əhəmiyyətə sahibdir. Kənd təsərrüfatı xammallarının müvafiq metodlarla emal olunması-

nı, hazırlanmasını, qorunması və qablaşdırılmasını həyata keçirən,  geniş sənaye sektoru kimi tanı-

nan qida sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının vacib sektorlarından biridir. 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qida ilə əlaqəli xidmətlər dövlətin fərdlərə 

təqdim etdiyi əsas xidmətlər sırasında qəbul edilir. Bu gün dünyada insanların normal yaşaması, fi-

ziki və mənəvi inkişaflarının təmin olunması üçün kifayət qədər və balanslı qidalanması vacib oldu-

ğu qədər, sağlam və təhlükəsiz qida məhsullarından istifadə etmək isə fərdlərin ən təbii haqlarından-

dır. Dünya əhalisinin artması, məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin qloballaşması, iqlim dəyişik-

liklərinə paralel olaraq qida mənbələrinin azalması və enerjidən  istifadə sahələrinin müxtəlif istiqa-

mətli olması kimi səbəblərlə yanaşı, xarici investisiyaların artaması, istehlakçıların təhlükəsizliyinin 

təmin olunması, ətraf mühitin qorunması və sosial məsuliyyətlər, yeni kəşflər və texnologiyanın in-

kişaf etməsi, bütövlükdə qida sektorunda beynəlxalq standartlara olan tələbi davamlı olaraq artırır.  

Təhlükəsiz qida, məqsədə müvafiq olaraq hazırlandıqda; fiziki, kimyəvi və mikrobioloji xü-

susiyyətləri baxımından istehlaka uyğun və qida dəyərini itirməmiş məhsullardır. FAO/WHO Co-

dex Alimentarius mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən isə,  təhlükəsiz qida “sağlam və 

təhlükəsiz qidaların istehsalının təşkili məqsədilə; istehsal, emal, qoruma ve paylama zamanı  tələb 

olunan qayda və qanunlara əməl edilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi” olaraq təyin edil-

mişdir [19].    

Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemləri qida təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 

plan əsasında tədbirlərin sistemli şəkildə tətbiq olunmasıdır.  Qida sənayesində bu sistemli tətbiqet-

mə müəssisənin nəzarətə götürdüyü nöqtədən başlayır və bütün mərhələləri əhatə edir. Qida məh-

sulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr, qabaqlayıcı tədbirlər proqramını yerinə yetirdikdən 

sonra, keyfiyyəti idarəetmə və qida təhlükəsizliyi sistemləri ilə bütün mərhələləri idarə etməyə baş-
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ladıqda, istehsal etdikləri məhsulların arxasında dura biləcək şərtlərə sahib olurlar. O zaman marka 

imicini qorumaq, qanuni məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi  və satış zamanı üstünlüklərin əldə olun-

ması baxımından əhəmiyyətli olan qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemlərinə aydınlıq gətirilməlidir. 

HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points - Təhlükə Analizi və Kritik Nəzarət Nöq-

tələri) ifadəsinin qısaltması olub, “tarladan süfrəyə” qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasını hədəf-

ləyən və müxtəlif mərhələlərdə yarana biləcək potensial təhlükələrin meydana gəlmədən qarşısının 

alınmasını təmin edən qabaqlayıcı qida təhlükəsizliyi sistemidir [20]. Qida müəssisələrində, sağlam 

qida istehsalı üçün lazımlı olan gigiyena şərtlərinin (personal gigiyenası, avadanlıq gigiyenası, xam-

mal gigiyenası, mühit gigiyenası və s.) təyin olunaraq bu şərtlərin təmin edilməsi, istehsal və xidmət 

mərhələsində istehlakçılar üçün sağlamlıq riski meydana gətirə biləcək səbəblərin müəyyən edilmə-

si və bu səbəblərin aradan qaldırılması təməlinə söykənən bir məhsul etibarlılığı sistemidir.  

HACCP ilk dəfə 1960-cı illərdə ABŞ-da PILLSBURY firması tərəfindən ABŞ Ordusu və 

NASA üçün 'sıfır səhv' məhsul istehsalı məqsədilə yaradılmış və inkişaf etdirilmişdir. Daha sonra 

1970-ci illərdən başlayaraq,  FDA (Food and Drug Administration - ABŞ Qida və Dərman Dairəsi) 

tərəfindən rəsmi yoxlamalara istinad olaraq istifadə edilməyə başlanmışdır. Əvvəl yalnız ABŞ-da 

tətbiq olunan HACCP sistemi başda Avropa Birliyi olmaqla digər ölkələrin də diqqətini çəkmiş və 

14 iyun 1993-cü il tarixli 93/43/EEC "Qida maddələrinin Gigiyena" tənzimləyicisi ilə Avropa Birli-

yinə daxil olan bütün ölkələrdə ərzaq məhsullarına HACCP tətbiqləri zəruri hala gəlmişdir. HACCP 

sistemi ilə qida istehsalının hər mərhələsində (qidanın hazırlanması, emalı, qablaşdırılması, saxlan-

ması və daşınması vəs. ) və ya hər nöqtəsində təhlükə analizləri edilərək risk müşahidə edilən yer-

lərdə kritik nəzarət nöqtələri müəyyən edilərək,  bu nöqtələrdə əvvəlcədən təxmin edilmiş təhlükə-

lər meydana gəlmədən qarşısı alınır. Beləliklə, kritik limitlərlə müəyyən edilmiş parametrlərə uyğun 

olaraq təhlükəsiz qida istehsal edilərək istehlakçıya təqdim edilir. HACCP sistemi insan sağlamlığı-

na və həyatına təhlükə yarada biləcək riskləri kifayət qədər azaldır, həmçinin,  bu sistemin ən əsas 

üstünlüyü onun hazır məhsul üzərində deyil, istehsal mərhələsində yaranan səhvləri müəyyən etmə-

sidir. HACCP qida məhsullarının istehsalı zamanı yarana biləcək riskləri qabaqcadan müəyyən et-

məyə və məhsulun təhlükəsiz qaydada hazırlanmasına imkan verir [3]. 

Ümumiyyətlə, HACCP qəbul edilmiş aşağıdakı 7 əsas qanundan ibarətdir: 

1. Təhlükə və risk analizinin yaradılması; 

2. Kritik Nəzarət Nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

3. Kritik limitlərin təyin olunması; 

4. Kritik Nəzarət Nöqtələrinin izlənə bilməsi üçün prosedurların hazırlanması; 

5. Kritik Nəzarət Nöqtələrinin izlənilməsi zamanı mövcud uyğunsuzluqlara qarşı tətbiq oluna-

caq "Qabaqlayıcı tədbir"in təyin olunması; 

6. HACCP sisteminin effektiv və səmərəli işləməsini sübut edən nəzarət prosedurlarının 

müəyyənləşdirilməsi; 

7. Bu prinsip və tətbiqlərə istinad edərək qeydiyyat və sənədlər sisteminin yaradılması [2]. 

Hal-hazırda qida sektorunda maliyyə və texniki təchizatla bağlı olaraq bir sıra məhdudiyyətlə-

rin olması, insan resurslarının azlığı kiçik qida müəssisələrində HACCP kodeksinin həyata keçiril-

məsində ciddi bir maneə yaradır [1].  HACCP sisteminin kiçik müəssisələrə tətbiq edilməsinə ma-

neə olan əsas amillər sistem sənədlərinə olan anlaşılmazlıq [7], sistemin həyata keçirilməsi üçün ix-

tisaslı kadrların və  kadrların qiymətləndirilməsi üçün kifayət qədər imkanların olmamasıdır. Son il-

lərdə kiçik qida müəssisələrində ortaya çıxan bu kimi problemlər, hələ 1990-ci illərin sonunda 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) tərəfindən öncədən proqnoz edilmişdir [16].   

ISO 22000:2005 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə sistemi Standartı 2005-ci ildə revizə edilərək 

dünya miqyasında qəbul edilmiş təhlükəsiz qida istehsalı zəncirini formalaşdırmaq məqsədilə yara-

dılmış beynəlxalq standartdır. Standartın digər məqsədi tədarükçülər, istehlakçılar, aidiyyəti hüquqi 

orqanlar və digər subyektlər arasında əlaqəni yaratmaqla, təhlükəsiz qidanın hər mərhələdə izlənil-

məsini təmin etməkdir.  Bu standart qida zənciri boyunca son istehlaka qədər qida təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında HACCP standartında olduğu kimi, qida zəncirində meydana çıxa biləcək poten-
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sial təhlükələrin meydana gəlmədən qarşısının alınması və ya məqbul səviyyəyə qədər endirilməsi 

üçün təhlükə analizi edildikdən sonra kritik kontrol nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsini, izlənməsi-

ni, nəzarətdə saxlanmasını, yaxşılaşdırılmasını və əsas ehtiyacların ödənilməsini təmin etməkdədir. 

Bu 4 əsas ehtiyac - İnteraktiv əlaqələrin yaradılması, Sistemin İdarəedilməsi, Əməliyyat Ön şərtləri 

və HACCP prinsipləridir [10].  

Qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasının bir sıra əhəmiyyətli şərtlərə əməl olunmaqla təşkil 

olunması olduqca vacibdir. Belə ki, qida təhlükəsizliyi sisteminin təmin olunmasında HACCP siste-

mi bəzi qida təhlükəsizliyi elemetləri ilə birlikdə təşkil edilməlidir. Bu səbəblə HACCP planının ya-

radıla bilməsi üçün əməliyyat ön şərtlər proqramının formalaşdırılması lazımdır. Bu proqramlar bir-

başa istehsala nəzarəti həyata keçirməklə əlaqəli olmayıb, qida təhlükəsizliyinə təsir edən digər ün-

sürlərə nəzarəti həyata keçirməkdə yardımçı olaraq HACCP sistemini dəstəkləyən əsas tətbiqlərdir 

[11]. Əməliyyat ön şərtlər proqramı daxilində idarə olunacaq proseslər aşağıdakılardır: 

1. Təhsil və təlim prosesi – məhsulun təhlükəsizliyinə təsir edəcək bütün işçi heyəti, şəx-

si gigiyena, GMP, təmizlik və sanitariya prosesləri, şəxsi təhlükəsizlik və HACCP proqramlarındakı 

mövcud rollarının tələb etdiyi şərtlər daxilində təhsil və təlimə cəlb edilməlidirlər.  

2. Şəxsi gigiyena prosesi – məhsulun təhlükəsizlyinə təsir edən bütün işçilərin və istehsa-

lın həyata keçirildiyi əsas sahələrə daxil olan bütün personalın şəxsi gigiyena qaydalarına riayət et-

mələri lazım olduğu qədər də vacibdir.  

3. Təmizləmə və sanitariya prosesi -  avadanlıq və nəqliyyatın təmizlik və sanitariya 

prosedurları yazılmalı və bu prosesə nəzarəti həyata keçirə bilmək üçün təmizliyə nəzarət formaları 

hazırlanaraq qeydiyyatlar aparılmalıdır. 

4. Binanın inşa edilmə prosesi – müəssisənin yeri sanitariya norma və standartlarının 

prinsiplərinə uyğun  şəkildə inşa edilməli və qorunmalıdır. Çarpaz çirklənmənin minimuma endiril-

məsi məqsədilə, axın xəttlərinin istiqaməti və hərəkəti nəzarətdə saxlanmalıdır.  

5. İstehsal avadanlıqlarının yerləşdirilməsi prosesi – bütün istifadə ediləcək alət və 

avadanlıqlar sanitariya norma və standartlarının prinsiplərinə uyğunlaşdırılmalı, avadanlığın baxım 

və təmirinə nəzarət cədvəlləri forması hər bir avadanlıq üçün ayrıca təşkil edilməlidir. 

6. Su xətti, havalandırma sistemi və enerji ehtiyatları kimi əsas ehtiyacların təmin 

olunması prosesi – bu kimi əsas ehtiyaclar və tullantılar gigiyenik şəraitdə qanunvericiliyin tələbi-

nə uyğun olaraq idarə edilməli və bu proses, digər proseslərə start vermədən əvvəl işin başında həll 

edilməlidir. 

7. Xammalın alınması, saxlanması və paylanması prosesi – Bütün maddələr və məhsul-

lar, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə temperatur və rütubət kimi  ətraf mühit və sani-

tar-gigiyenik şərtlərin nəzarət edildiyi mühitlərdə saxlanmalı və spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun 

olan şərtlər altında (temperatur, rütubət, qablaşdırma materialının tipi və s.) daşınmalıdır. 

8. Xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi – bütün qida komponentləri, məhsulları 

və qablaşdırma maddələri üçün xüsusiyyətlər yazılı olaraq sənədləşdirilməlidir. 

9. Kimyəvi nəzarət prosesi – qida təyinatlı istehsal müəssisələrində qidaya uyğun olan 

kimyəvi maddələrin alınması və uyğun şəkildə istifadəsi təmin edilməlidir. Bu kimyəvi maddələr, 

təmizləyici vasitələr, pestisidlər, fumiqantlar və başqaları ola bilər.   

10. İstehsalçı nəzarəti prosesi – istehsalçı bir mənalı şəkildə bütün proseslərin effektiv 

GMP və qida təhlükəsizliyi proqramları daxilində həyata keçirildiyinə dair istehlakçıya inam hissi 

verməlidir. 

11. İzlənilmə və geri çağırma prosesi – bütün maddələr və məhsullar, hər hansı bir məh-

sul lazım gəldikdə tez bir zamanda və doğru izləmə, geri çağırma prosedurlarının tətbiq edilə bilmə-

si üçün kodlaşdırılmalıdır.  

12. Pest control nəzarət prosesi – zərərli həşərat, gəmiricilərə qarşı nəzarət effektiv şəkil-

də təşkil edilməlidir. Hazırlanan əməliyyat ön şərt proqramları Ən yaxşı Əkinçilik  tətbiqləri (GAP), 

Ən yaxşı İstehsalat tətbiqləri (GMP), Ən yaxşı Gigiyenik tətbiqləri (GHP) və s. kimi əlavə tətbiqlər-

lə dəstəklənməlidir [12].  
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Qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında qida zəncirinin izlənilə bilən olması ən həlledici 

yollardan biri olub, hər hansı xoşagəlməyən hal baş verdikdə məhsul və texnoloji prosesləri geriyə 

doğru izləyərək problemin qaynağını müəyyənləşdirmək üçün yaradılmış bir üsuldur [9]. Keyfiyyət 

və qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğunlaşmaq üçün şaquli koordinasiyanın tətbiqinə ehtiyac var-

dır. Bu koordinasiya qida təhlükəsizliyi sistemində “tarladan süfrəyə” terminini əks etdirən tətbiqlə 

həyata keçirilir. İzlənə bilən “təhlükəsiz qida” ilkin istehsal mərhələsindən başlayaraq tarladan süf-

rəyə, istehlakçıya çatana qədər olan müddətdə fiziki, kimyəvi və bioloji risk daşımayan qidadır [8]. 

İzlənilə bilən bir sistemin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri qeydiyyat sisteminin yaradılmasıdır. Bit-

ki mənşəli məhsulların istehsalında tövsiyə edilən dərman preparatlarının sənədləşdirilmiş olması, 

tələb olunan miqdarda istifadəsi, tətbiq edilərkən uyğun zamanda, uyğun alət və avadanlıqlardan is-

tifadə edilməsi izlənmənin həyata keçirilməsində əhəmiyyətlidir. Heyvan mənşəli məhsulların isteh-

salında isə müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olan dərman preparatları tövsiyə edilən nor-

ma daxilində reseptə istinad edilərək istifadə edilməlidir. Daşınmada istifadə edilən nəqliyyat gigi-

yenik olmalı, izlənmənin asanlaşdırılması məqsədilə istifadə edilən yem və yem məhsulları və bay-

tarlıq preparatlarına dair qeydiyyatlar aparılmalıdır [18].  

Bu gün dünyada müxtəlif izlənmə sistemləri mövcud olsa da, beynəlxalq miqyasda tanınan və 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tövsiyə edilən yeganə izlənə bilən standart EAN (European 

Article Number) tərəfindən yaradılmış EAN-UCC (Barkod tətbiqi) sistemidir [17]. 

Avropa ölkələrində kiçik və orta həcmli qida müəssisələrində əməliyyat sənədlərinin əksəriy-

yəti iki qrupa bölünür: ümumi prosedurlar və ətraflı təlimatlar [13]. Keçmişdə kiçik müəssisələrdə 

bu modeldən istifadə  çox qarışıqlıq yaratdığı üçün son on ildə, bəzi qida müəssisələri yalnız iki sə-

nəd qrupundan birini istifadə edir. Polşa biznesində istifadə edilən klassik prosedur modeli, beynəl-

xalq təcrübəyə əsasən, ISO Standartları HACCP-ın quruluş və formatında olsa da, sənədlər ISO/TR 

10013 [6] əsasında hazırlanmalıdır. Belə ki, Polşa ərzaq müəssisəsisələrinin təcrübəsində klassik 

ISO strukturu bir neçə əlavə element daxil edildiyindən mürəkkəbdir və prosedurun arzuolunmaz 

bir şəkildə uzadılmasına səbəb olur. Daha əvvəlki tədqiqatlarda [4] göstərildiyi kimi, istifadəçilərin 

əksəriyyəti sənədlərdə məqsəd, əhatə dairəsi, vəzifə səlahiyyətləri və məsuliyyətlər kimi struktur 

elementlərinin əksəriyyətini görmür.  

Ümumiyyətlə, kiçik qida müəssisələri qida təhlükəsizliyi ilə bağlı milli və beynəlxalq qanun-

vericiliyin tələblərini nəzərə almaqda çətinlik çəkirlər. Texniki olaraq təlimatlandırılmış işçi heyəti-

nin və iqtisadi baxımdan maliyyə azlığı, kiçik qida müəssisələrinin tez-tez dəyişən qanunvericiliyə 

uyğunlaşmasında maneələr yaradır. Qida məhsullarının təhlükəsizliyini və qida dəyər göstəricilərini 

sığortalayan tətbiqi standartlardan olan GMP (Good Manufacturing Practice), ilk dəfə 1967-ci ildə 

FDA (Food and Drug Administration) tərəfindən qida məhsulları üçün təklif edilmişdir. Açıqlaması 

“Ən Yaxşı İstehsalat Tətbiqləri” olan GMP qida məhsullarının keyfiyyətini təmin edə bilmək üçün 

xammal, istehsal, məhsul çeşidinin artırılması, qablaşdırma, saxlama, tədarük etmə və s. bu kimi 

mərhələlərdə arasıkəsilmədən tətbiq edilməli olan ön şərt proqramıdır. Digər adı ilə GMP, məhsu-

lun daxili və ya xarici mənbələrdən çirklənmə ehtimalının qarşısını almaq və ya azaltmaq məqsədilə 

tətbiq edilir [14]. “Ən Yaxşı Gigiyenik Tətbiqlər” kimi tanınan GHP (Good Hygene Practice)  gi-

giyenik tələblərlə əlaqəli olub, istehsal avadanlıqlarının gigiyenik şərtlər altında dizayn edilməsini, 

alət və avadanlıqların sanitar norma və qaydaların prinsiplərinə görə yerləşdirilməsini və bütövlük-

də qida gigiyenasını  təmin etməyi hədəfləyən bir tətbiqdir [15]. 

Bundan başqa, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində HACCP sisteminin həddindən artıq dəqiq 

sənədləşmənin aparılmasına səbəb olaraq 3 əsas səbəb qeyd etmək olar. Bunlardan birincisi, 1990-cı 

illərdə daha çox yayılan bir tətbiqetmə olan ISO 9001-ə xas qeydiyyat sisteminin mövcud olmasıdır. 

İkinci səbəb, sadəcə HACCP prinsiplərinin deyil, həm də 2000-ci illərin əvvəllərində tam sənədləş-

dirilməmiş GMP / GHP-nin eyni vaxtda sənədləşdirilməsinə ehtiyac duyulması idi. Üçüncü səbəb 

isə keçmişdə mövcud olmuş  qida təhlükəsizliyi ilə qida keyfiyyəti təminatı / əsasnaməsi arasındakı 

fərqin olduqca böyük olması idi [16]. Bu səbəblə, qida təhlükəsizliyinin qida keyfiyyəti ilə qarışdı-

rıldığı HACCP sənədləri, xüsusilə istehsal edilən məhsulların geniş bir qismində, istifadəçi üçün ya-
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rarlı olan sənədlərdən tamamilə uzaqdır. Uzun zamandır HACCP prinsiplərinin tətbiq olunmasına 

əsaslanan qida məhsulları üçün axın xətləri nümunələri bir çox əl kitablarında, tədqiqat yönümlü 

məqalələrdə mövcud olmuşdur  [5]. Kritik kontrol nöqtələrində, aşağıdakılar daxil olmaqla HACCP 

sisteminin bu bölümünün bəzi modifikasiya nümunələrinə rast gəlmək olur : gigiyenik risklərin ana-

lizi üçün bir model olaraq bu nümunələri HYGRAM HACCP sənədləşmələrinə [17] və miqdar ağa-

cı analizinin təhlilinə əsaslanan HACCP yanaşması [18]. Qeyd etmək lazımdır ki, GMP / GHP təli-

matı orta və böyük ölçülü qida müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyən xüsusi bir xəritədir. 

Hal-hazırda bir çox Avropa ölkələrində qida təyinatlı müəssisələrdə Codex HACCP prinsiplə-

ri, qidaya nəzarət edən qurumlar tərəfindən yoxlanılan ən yaxşı beynəlxalq tətbiqlərə (misal üçün 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və ya Baytarlıq Yoxlamaları kimi) uyğun olaraq həyata keçirilir. 

HACCP sisteminin sənədləşmələrində müzakirə edilən sadələşdirmələr, Codex HACCP prinsipləri-

nə bir alternativ deyildir, lakin kiçik qida müəssisələrində tətbiq edilə bilən HACCP sistem sənəd-

ləşmələrinin bəzi hissələrinin təqdimatının bir başqa formasıdır. Təklif edilən həll yolları, müəssisə-

lərin spesifikliyindən asılı olaraq, həm tək bir həll kimi, həm də iki və ya daha çox həllin kombina-

siyası kimi tətbiq oluna bilər [6].   

Qeyd etmək lazımdır ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığı aradan 

qaldırılır, qeyri-neft sektorunun artım tempi isə prosesi daha da sürətləndirir. Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 2017-ci il 13 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-

publikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Əsasna-

məyə uyğun olaraq qida sənayesinin inkişafı, qida məhsulları istehlakçılarının, habelə qida zənciri-

nin bütün mərhələlərində fəaliyyət göstərən sahibkarların qida təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndiril-

məsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə sınanılmış təcrübənin tətbiqinin təmin 

edilməsi kimi əhəmiyyətli məsələlər yer alır .   

Bu gün ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına diqqət və qayğı artaraq, geniş sahib-

karlar təbəqəsinin formalaşması, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında özəl sektorun rolunun daha da 

artması və ümumdünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya sahəsində mühüm nailiyyətlərin əldə olunma-

sına gətirib çıxarmışdır. Belə olan halda, artıq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında qida təh-

lükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019 – 2025-ci illər üçün dövlət proqramı  çərçivəsində  “Qida 

təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanması, sanitariya, 

baytarlıq və fitosanitar norma və qaydalarının beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və (və ya) ye-

ni norma və qaydaların hazırlanması, qida təhlükəsizliyi sisteminə daxil olan mövcud laboratoriya-

ların diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması, qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud laboratori-

yalar şəbəkəsinin optimallaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən yeni laboratoriyaların yaradıl-

ması və maddi-texniki təchizatının təmin edilməsi, qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən 

laboratoriyaların milli və beynəlxalq akkreditasiyasının keçirilməsi, heyvan kəsimi məntəqələri və 

ticarət obyektlərində (bazarlarda, yarmarkalarda və s.) mövcud olan qida təhlükəsizliyinə nəzarət 

məntəqələrinin diaqnostikasının aparılması, onların optimallaşdırılması və modernləşdirilməsi, id-

xal və ixrac əməliyyatları zamanı qida təhlükəsizliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə göm-

rük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı gömrük sahəsində qida təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqələrinin 

yaradılması imkanlarının nəzərdən keçirilməsi, qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin 

qiymətləndirilməsinin elmi cəhətdən əsaslandırılması məqsədilə mövcud beynəlxalq və yerli elmi 

tədqiqat işlərinin məlumat bazasının yaradılması, ölkədə qida mənşəli xəstəliklər üzrə təhlillər apa-

rılması və məlumat bazasının yaradılması, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun elmi potensialının güc-

ləndirilməsi, qida təhlükəsizliyi təlim mərkəzinin təsis edilməsi, qida təhlükəsizliyi sahəsində bey-

nəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, təhsilin müxtəlif pillələri üçün yeni müvafiq tədris proqramlarının 

hazırlanması, qida məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və fitosanitar nəzarəti obyektləri ilə bağlı 

mövcud vəziyyətin araşdırılması və bu sahədə problemlərin müəyyənləşdirilməsi, qida təhlükəsizli-

yini böhran vəziyyətlərində çevik qiymətləndirmə, idarəetmə, xəbərdarlıq prosedurlarının və fövqə-

ladə halların, böhran vəziyyətinin idarə edilməsi planının hazırlanması, qida zəncirinin bütün mər-

hələlərində fəaliyyət göstərən qida subyektləri və obyektləri, habelə qida məhsullarının istehsalı və 
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ticarət axınları üzrə məlumat bazasının yaradılması və s. bu kimi əhəmiyyətli məsələlər nəzərdə tu-

tulmuşdur. Eyni zamanda qəbul ediləcək yeni “Qida təhlükəsizliyi” qanununda artıq istehsal həc-

mindən və miqdarından asılı olmayaraq bütün qida müəssisələrində HACCP sisteminin prinsipləri-

nin tətbiqinə keçidin başlanması nəzərdə tutulur.  
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Rapidly developing technologies stimulate ever-changing economic competition, increasing 

competition among the world's population every day. The rapid growth of the world's population, 
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the environmental problems arising from changes in technology and the existing economic 

imbalances in the world, in addition to identifying nutritional problems, also impede the provision 

of food. However, other changes in the world, consumer awareness and conscious behavior change, 

eating habits require improving the quality of products of enterprises engaged in the production of 

existing food products. It is possible to be available in this created competitive environment by 

offering products and services that meet all the expectations and expectations of consumers. This 

can be achieved by applying food safety management systems that are aimed at preventing the 

occurrence of hazards that can arise from the moment control begins at the point where control 

ends, to the point where control ends, and by effectively supervising the relevant institutions.  

Keywords: Food safety, Small businesses, HACCP principles, HACCP documentation, ISO 

22000:2005 
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Быстро развивающиеся технологии стимулируют постоянно меняющуюся экономиче-

скую конкуренцию, увеличивая конкуренцию среди населения мира каждый день. Быстрый 

рост населения мира, экологические проблемы, возникающие в результате изменения и раз-

вития технологий, и существующие экономические дисбалансы в мире, помимо выявления 

проблем с питанием, также затрудняют обеспечение продовольствием. Однако другие изме-

нения в мире, осведомленность потребителей и сознательное изменение поведения, привыч-

ки питания требуют улучшения качества продукции предприятий, занимающихся производ-

ством существующих продуктов питания. Быть доступным в этой созданной конкурентной 

среде возможно, предлагая продукты и услуги, которые соответствуют всем ожиданиям и 

ожиданиям потребителей. Это может быть достигнуто путем применения систем управления 

безопасностью пищевых продуктов, которые нацелены на предотвращение возникновения 

опасностей, которые могут возникнуть с момента, когда контроль начинается в точке, где 

заканчивается контроль, до точки, где контроль заканчивается, и путем эффективного надзо-

ра за соответствующими учреждениями. 

Ключевые слова: Безопасности пищевых продуктов, Малый бизнес, принципы HACCP, 

документация HACCP, ISO 22000:200 
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Fitopatoloji monitorinqlər zamanı Cəlilabad və Bakıətrafı üzüm bağlarında, o cümlədən Abşeron 

rayonu ərazilərindən xarakterik virus əlamətlərinə malik üzüm nümunələri toplanmışdır. Nümunələr ilkin 

olaraq seroloji diaqnostika metodlarının köməyi ilə virus infeksiyasını aşkar etmək məqsədilə yoxlanılmış, 

onlardan total RNT ayrılmış və virus genomuna uyğun olan LR3 8504v və LR3 9445c spesifik praymer 

cütləri ilə aparılan əks - transkripsiya polimeraz zəncir reaksiyası (RT-PCR) metodu ilə simptomatik üzüm 

bitkilərində GLRaV- 3 olduğu təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda sağlam və virusla yoluxmuş üzüm bitkisi-

nin yarpaqlarında həll olan şəkərlərin və ümumi fenolların, həll olan zülalların, prolinin miqdarı tədqiq 

edilmişdir. Nəticədə, müəyyən edilmişdir ki, xəstə yarpaq nümunələrində sağlam bitki ilə müqayisədə həll 

olan şəkərlərin və ümumi fenolların, həll olan zülalların, prolinin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

Açar sözlər: üzüm, virus xəstəlikləri, həll olan şəkərlər, fenollu birləşmələr, həll olan zülallar, 

prolin 

 

Giriş  
Üzüm bitkisi (Vitis spp.) bütün dünyada meyvə şirəsi, şərab və s. kimi istehsalat sahələrində  istifa-

dəsinə görə strateji əhəmiyyət kəsb edən meyvə növlərindən biridir. Statistik məlumatlara (OİV 2016) əsa-

sən, dünyada 75 milyon hektar ərazidə becərilən  üzümlüklərdən illik  77 milyon ton məhsul əldə edilir. 

Bununla yanaşı, üzüm  bitkisi bütün inkişafı boyu virus, viroid, fitoplazma kimi müxtəlif infeksion pato-

genlərin təsirinə məruz qalır və bu patogenlər arasında ən təhlükəlisi viruslardır. Müasir məlumatlara görə 

dünyada üzüm bitkisini yoluxduran 20 müxtəlif fəsiləyə aid 70-ə yaxın virus məlumdur [8]. Məlum virus 

xəstəlikləri arasında üzümün yarpaqlarının burulması xəstəliyi iqtisadi cəhətdən daha təhlükəli olub, 60%-

ə qədər məhsul itkisinə səbəb olur [2]. Üzümün virus xəstəlikləri ilə yoluxması nəticəsində bitkinin inkişa-

fının dayanması, meyvələrin və köklərin zədələnməsi, müxtəlif orqanlarda piqmentləşmənin əmələ gəlmə-

si və metobolizmin müxtəlif aspektlərinin (assimlyatların daşınması, tənəffüs, fotosintez və s.) pozulması 

müəyyən edilmişdir [3]. Klosteroviruslar (Clasteroviridae) ailəsinə aid olan viruslar üzüm yarpağının bu-

rulması xəstəliyini əmələ gətirən əsas patogenlərdir. Klosteroviruslar içərisində ampelovirus cinsinə aid 

olan GLRaV 3 virusu floema ilə hərəkət edən və floema ilə məhdudlaşan, seroloji olaraq üzüm yarpaqları-

nın burulması virusu ilə əlaqəli müəyyən edilmiş doqquz xəstəlikdən biri olub, dünyanın əsas üzümçülük 

regionlarında ağır iqtisadi ziyana səbəb olur. GLRaV-3 tək hissədən ibarət, xətti, müsbət, 16,9-19,5 kb öl-

çüsünə malik birzəncirli RNT tərkibli genomdan təşkil olunmuşdur. Bu virus (NY-1 izolyatının) genomu-

nun ilk tam sekvensi 2004-cü ildə verilmişdir, belə ki,  bu virusun genomunun müvafiq olaraq 158 və 277 

n.c. ibarət olan translyasiya olunmayan UTR (untranslated region) sahə ilə 13 açıq oxunma çərçivəsindən 

ibarət (ORFs) 17919 n.c-dən təşkil olunduğu müəyyən edilmişdir [4]. 

Son dövrlərdə meyvə bağlarının və tərəvəz sahələrinin sürətlə artan müxtəlif infeksion xəstəliklər-

dən, xüsusilə də, çox təhlükəli olan virus xəstəliklərindən qorunması kənd təsərrüfatının inkişafı baxımın-

dan olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Viruslar tərəfindən törədilən xəstəliklərə nəzarət ildən ilə artan 

virus infeksiyalarını aşkarlamaq məqsədi daşıyan dövrü monitorinqlərin aparılmasını, bu patogenlərin də-

qiq diaqnostikasını və identifikasiyasını tələb edir. Digər tərəfdən məlumdur ki, ətraf mühitin əlverişsiz 

amilləri hüceyrədə oksigenin fəal formalarının (OFF) əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da öz növbəsində 

oksidləşmə stresinə gətirib çıxarır. Müxtəlif təbiətli patogenlərə qarşı bitkinin davamlılıq dərəcəsi stres və-

ziyyətlərində bitkinin metabolizmində baş verən dəyişiliklərə və həyatilik qabiliyyətinə cavabdeh olan bir 

sıra fizioloji və biokimyəvi göstəricilərlə təmin olunur [5]. Bitkilərdə əlverişsiz mühit şəraitinə və biotik 

stresə cavab reaksiyasında metobalik birləşmələrin rolunun tədqiq edilməsi son zamanlar ən aktual prob-
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lemlərdən hesab olunur. Bu baxımdan, tədqiqat işinin əsas məqsədi GLRaV 3  virusunun aşkar edilməsi,  

virusla yoluxmuş üzüm bitkisinin yarpaqlarında əsas metabolik birləşmələr olan fenollu birləşmələrin, 

prolin, həll olan zülalların və şəkərlərin miqdarının sağlam bitki ilə müqayisədə tədqiqi olmuşdur. 

 

Material və metodlar  

Tədqiqat işində Cəlilabad və Abşeron Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahələrindən 

toplanmış sağlam və üzüm bitki yarpaqları istifadə edilmişdir. Nümunələr ilkin olaraq spesifik test-zolaq-

lardan istifadə etməklə seroloji diaqnostik edilmişdir. Protokola uyğun olaraq qonur rəngli suspenziya alı-

nana qədər maqnitli ştativ üzərində reaksiya aparılmışdır. Prosesin sonunda spesifik immunostriplərdən is-

tifadə etməklə strip üzərində nəzarət zolağının və test zolağının bir yerdə əmələ gəlməsinə əsaslanaraq bit-

ki nümunəsinin üzüm yarpaqlarının burulması (Grapevine leafroll associated virus-3) virusu ilə yoluxduğu 

aşkar edilmişdir. Pozitiv nəticə göstərən üzüm nümunələri daha sonra klassik immunoferment analiz me-

todu ilə (DAS-ELİSA- A double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay)  yoxlanılmış-

dır. 96 yuvalı ELİSA planşet üzərində gedən fermentativ reaksiya ilk növbədə rəngin dəyişməsinə görə vi-

zual olaraq qiymətləndirilmişdir. Pozitiv nəticə göstərən bitki nümunələrində virusun qatılığı optik sıxlığa 

əsasən spektrofotometrdə (Stat Fax Microplate, Awareness Technology, ABŞ) yoxlanılmışdır. Nəticədə 5 

nümunədə GLRaV-3  virusunun miqdarı təyin edilmişdir. 

Xəstə və sağlam bitkilərin yarpaq nümunələrindən TRİ-reagent metodu   ilə RNT-lər ekstrak-

siya edilmişdir. Daha sonra RNT nümunələrinin təmizlik dərəcəsinin və qatılığının spektrofotomet-

rik yolla təyin edilmişdir. Ekstraksiya edilmiş RNT nümunələri RT-PZR metodu ilə yoxlanılmışdır. 

Amplifikasiyanın nəticələri 1,5%-li aqaroza gelində elektroforetik analiz edilmişdir.  

Bates və əməkdaşlarının [1] təklif etdiyi metoda əsasən prolinin ekstraksiyası aparılmış və 

miqdarı təyin edilmişdir. Prolinin miqdarı optik sıxlığa görə spektrofotometrik metodla 520 nm dal-

ğa uzunluğunda təyin edilmişdir və aşağıdakı düstura görə hesablanmışdır: 

С = Е • k • V/(m • 1000).    

Həll olan zülalların ümumi miqdarı 0,12%-li Coomassie Brilliant Blue G-250 məhlulunun kö-

məyi ilə spektrofotometrik yolla [11] təyin olunmuşdur. Həll olan polifenolların miqdarı isə Mallick 

and Singh (1980) metoduna əsasən təyin olunmuşdur. Standart kimi Qall turşusunun 80%-li etil 

spirtində hazırlanmış müxtəlif qatılıqlarından istifadə edilmişdir. 

Həll olan şəkərlərin miqdarı Antron metoduna əsasən təyin edilmişdir [6]. Nümunələr soyu-

dulduqdan sonra həll olan saxarozanın miqdarı optik sıxlığa görə spektrofotometrik metodla 620 nm 

dalğa uzunluğunda təyin edilmişdir. 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi  
Fitopatoloji monitorinqlər zamanı qırmızı və qara üzüm sortlarının yarpaqlarında ana damar və 

əsas damarlar yaşıl qalarkən, damar aralarında qırmızı və tünd qırmızı ləkələrin əmələ gəlməsi, yarpaq-

ların kənarlarının aşağıya doğru burularaq qayığabənzər forma alması, qırmızımtıl mozaik ləkələrin 

əmələ gəlməsi kimi virus xəstəliklərinin əsas əlamətləri müşahidə edilmişdir. Toplanmış üzüm nümunə-

ləri vizual diaqnostikanın nəticələrinə uyğun olaraq,  müxtəlif indikator-seroloji metodlarla (DAS-ELİ-

SA) analiz olunmuş və nəticədə üzüm bitkisində dünya üzrə geniş yayılmış üzüm yarpaqlarının burul-

ması virusu-3 (GLRaV-3) Saperavi və Narçiçəyi sortlarında aşkar edilmişdir. 2016-cı ildə 24 toplanmış 

nümunənin 8-də (33,3%), 2017-ci ildə isə toplanmış 33 nümunənin 14-də (42,4 %) GLRaV-3 aşkar 

edilmişdir. Üzüm bitkisində aşkar olunmuş virusun identifikasiyasını həyata keçirmək məqsədilə serolo-

ji analizlərin nəticələrinə görə pozitiv nəticə göstərən 22 nümunədən RNT ayrılmış və RT-PZR  metodu 

ilə yoxlanılmışdır. RT-PZR metodu ilə amplifikasiya GLRaV 3 virusunun CP geni üçün spesifik pray-

merlərdən LR3 8504v (3’ATGGCATTTGAACTGAAATT5’) və LR3 9445c (5’CTACTTCTTTTG-

CAATAGTT3’) istifadə etməklə aparılmışdır. Nəticədə GLRaV 3 virusunun genomuna uyğun gələn 

gözlənilən 942 bp uzunluğunda fraqment sintez olunmuşdur. 

GLRaV-3 infeksiyasının təsirindən üzüm bitkisində induksiya olunan biokimyəvi dəyişikliklərin 

tədqiqi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu məqsədlə virusla yoluxmuş üzüm bitkisinin yarpaqlarında əsas 
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metabolik birləşmələr olan fenollu birləşmələrin, prolinin, həll olan zülalların və şəkərlərin miqdarı sağ-

lam bitki ilə müqayisədə tədqiq olunmuşdur.  Mühitin əlverişsiz amilləri olan müxtəlif abiotik və biotik 

stres faktorların bitkilərdə həll olan zülalların miqdarına təsir göstərməsi məlumdur. Virus infeksiyaları-

nın da bitkilərdə həll olan zülalların miqdarına təsir etməsi çoxlu sayda tədqiqatlarda müəyyən olunmuş-

dur. Məsələn, virusla yoluxmuş yarpaqlarda həll olan zülalların miqdarının artması GFLV və GLRaV-3 

virusları ilə yoluxmuş üzüm nümunələrinin tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir [10].  Eyni zamanda 

GLRV virusları ilə yoluxmuş üzüm nümunələrində də virus infeksiyası həll olan zülalların miqdarının 

artmasına səbəb olmuşdur Bizim tədqiqatlarda da oxşar nəticələr əldə edilmişdir. Cədvəl 1-dən görön-

düyü kimi GLRaV-3 virusu üzüm yarpaqlarında həll olan zülalların miqdarının artmasına səbəb olmuş-

dur. GLRaV-3 virusu ilə yoluxmuş üzümün Separavi sortunda həll olan zülallar 20,5%, Narçiçəyi sor-

tunda isə sağlam bitki ilə müqayisədə uyğun olaraq 23,57% artmışdır.   

Məlumdur ki, tərkibində aromatik halqalar və hidroksil qrupunun olması hesabına  fenollu 

birləşmələr sərbəst radikallara tez reaksiya girir, nəticədə stres zamanı OFF-nın toplanmasının qar-

şısını alır. Hidrogen peroksid və digər OFF-nın formalaşdığı xloroplastlar məhz yarpaqlarda yerləş-

diyinə görə fenollu birləşmələrin bu funksiyası digər metabolitlərlə müqaisədə bitkilər üçün daha 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif sahib bitki və patogen (virus, bakteriya və göbələk) qarşılıqlı 

əlaqələrin öyrənilməsi nəticəsində fenollu birləşmələrin sintezinin artmasının patogenə toksiki təsir 

göstərməsi və bitkinin patogenlərə qarşı müdafiə mexanizmlərinin tərkib hissəsi olması müəyyən 

edilmişdir (Ewané et al., 2012). Bizim tədqiqatlarda da GLRaV-3 virusunun təsirindən üzüm bitki-

sində fenollu birləşmələrin miqdarının artması müşahidə edilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi Se-

paravi sortunda fenollu birləşmələrin miqdarı 65,27-dən 98,32 mg/g –a qədər, Narçiçəyi sortunda 

isə uyğun olaraq 78,36-dan 132,46 mg/g –a qədər sağlam bitki ilə müqayisədə artmışdır. 

Biomembranların sabitləşməsində fəal iştirak edən polisaxaridlərin sintezi stress altında güc-

lənir. Bizim tədqiqatlarda həll olan şəkərlərin miqdarının virus infeksiyasının təsiri nəticəsində vi-

rusla yoluxmuş üzüm nümunələrin hamısında sağlam bitki ilə müqayisədə artması məlum olmuşdur 

(Cədvəl 1). Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Separavi sortunda saxarozanın miqdarı 17,9%, Narçiçəyi 

sortunda isə uyğun olaraq 4,3%  sağlam bitki ilə müqayisədə artmışdır. Saxarozanın miqdarının art-

ması, biotik stress zamanı deqradasiyaya məruz qalan protein-lipid komponentlərinə qarşı anti-de-

naturator təsiri ilə izah edilə bilər.   Həll olan saxarozanın  virus infeksiyasının təsirindən bitkilərdə 

əhəmiyyətli dərəcədə artmasını digər tədqiqatçılar da göstərmişdir [7]. 
 

Cədvəl 1  

GLRaV 3 virusu ilə yoluxmuş üzüm nümunələrində həll olan zülalların, saxarozanın, fenollu 

birləşmələrin və prolinin miqdarı 

 

Üzüm nümunələri Həll olan 

zülallar 

(mq/ml) 

Saxaroza 

(mg/g) 

Fenollu 

birləşmələr  

(mg/g) 

Prolin 

(mg/g) 

Saperavi  

(Nəzarət 1) 

15.12 ± 0.76 24.32 ± 1.22 65.27 ± 3.26 2.32 ± 0.12 

Saperavi  

(Xəstə 1) 

18.22 ± 0.91 28.67 ± 1.28 98.32 ± 4.91 3.67 ± 0.18 

Narchicheyi  

(Nəzarət 2) 

18.16 ± 0.91 26.12 ± 1.31 78.36 ± 3.91 2.12 ± 0.11 

Narchicheyi  

(Xəstə 2) 

22.44 ± 1.12 27.24 ± 1.36 132.46 ± 6.62 4.24 ± 0.21 

 

Prolin həm abiotik, həm də biotik stressə qarşı yüksək metabolik cavab reaksiyalarında iştirak 

edir. Bitkilərin stresə məruz qalan toxumalarda yüksək miqdarda prolin əmələ gətirir [9]. Bundan əlavə, 

patogenlərin təsirindən bitkidə bəzi digər amin turşuların daha yüksək qatılıqlarda rast gəlməsi də mə-

lumdur. Məlumdur ki, su qıtglığı, şoranlıq, yüksək və aşağı temperatur, patogen infeksiya hüceyrədə 
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prolinin sintezinin artmasına səbəb olur. Bizim tədqiqatlarda prolinin miqdarının virus infeksiyasının tə-

siri nəticəsində virusla yoluxmuş üzüm nümunələrin hamısında sağlam bitki ilə müqayisədə əhəmiyyətli 

dərəcədə artması məlum olmuşdur (Cədvəl 1). Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Separavi sortunda prolinin 

miqdarı 1,6 dəfə, Narçiçəyi sortunda isə uyğun olaraq 2 dəfə sağlam bitki ilə müqayisədə artmışdır. 

Aparılan tədqiqatlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, üzüm bitkisində virus infeksiyası zamanı induksi-

ya olunan biokimyəvi dəyişiliklər bitkinin infeksiyaya qarşı cavab reaksiyası kimi qiymətləndirilə bilər. 
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SOME BIOCHEMICAL CHANGES IN GRAPE PLANTS INDUCED  

BY GLRAV-3 VIRUS 

 

N.K. Bayramova 

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National Academy of Sciences, 

bayramovanargis@hotmail.com 

 

During phytopathological monitoring in the territory of Jalilabad, on the outskirts of the city 

of Baku and Absheron region, grape plants with characteristic symptoms of viruses were collected. 

For the detection of viral infection, plant samples were first tested using serological diagnostic 

methods (ELISA and immunostrips). The presence of GLRaV-3 virus in plant samples was 

confirmed by the results of a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis 

performed using specific primers LR3 8504v and LR3 9445c. At the same time, some biochemical 

mailto:bayramovanargis@hotmail.com
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parameters were investigated, such as the amount of sucrose, the total amount of soluble phenolic 

compounds, soluble proteins and proline. As a result, it was found that the sucrose content, the total 

amount of soluble phenolic compounds, soluble proteins and proline increased significantly in 

infected leaves compared to healthy ones. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВИНОГРАДНЫХ РАСТЕНИЙ 

ИНДУЦИРУЕМЫЕ ВИРУСОМ GLRAV-3 

 

Н.К. Байрамова 

Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАН Азербайджана, 

bayramovanargis@hotmail.com 

 

При проведении фитопатологических мониторингов на территории Джалилабад, окра-

инах города Баку и Абшеронской области были собраны растения винограда с характерными 

признаками вирусов. Для обнаружения вирусной инфекции, образцы растений вначале были 

проверены с помощью серологических методов диагностики (ИФА и иммунострипы). Нали-

чие GLRaV- 3 вируса в растительных образцах было подтверждено результатами анализа по-

лимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), проведенной с использо-

ванием специфических праймеров LR3 8504v и LR3 9445c. Одновременно были исследованы 

некоторые биохимические параметры, такие как, количество сахарозы, общие количество 

растворимых фенольных соединений, растворимых белков и пролина. В результате было вы-

явлено, что в зараженных листьях по сравнению здоровыми содержание сахарозы, общие 

количество растворимых фенольных соединений, растворимых белков и пролина значитель-

но повышается.  
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INTERGENERIC HYBRIDIZATION BETWEEN BREAD WHEAT AND 

Ae.COLUMNARIS (Zhuk) 

 

Namazova Laman 

Genetic Resources Institute of ANAS 

leman.namazova.92@mail.ru 

 

Wild Aegilops species related to cultivated wheat (Triticum spp.) possess numerous genes of 

agronomic interest and can be valuable sources of resistance to diseases, pests and extreme envi-

ronmental factors. These genes can be incorporated into the wheat genome via intergeneric cros-

sing, following, where necessary, the development of chromosome addition and substitution lines 

from the resulting hybrids. The possibility for obtaining of interspecific hybrids between common 

wheat genotypes (Triticum aestivum, 2n = 4x = 42, AABBDD genomes) and 3 accession of Aegilops 

columnaris (2n = 4x = 28, UUXX genome) has been studied. Crossability rate varied from 5.00 to 

28.26. All received F1 hybrids plants were identical they exhibited good tillering ability and mani-

fested traits from both parents. Because of parent forms did not have a common genome chromos-

me frequency was very low during meiosis process. 

Keywords: Aegilops L., Triticum aestivum L., intergeneric hybridization, hybrid combination, 

seed setting, F1 hybrid, meiosis, chromosome conjugation, sterility. 

 

Introduction 

To improve common wheat, allied wild species, particularly those representing Aegilops L. 

genus, are used as donors of agriculturally valuable traits. A significant number of genes, especially 

the ones responsible for resistance to diseases, pests, drought, and other stress factors, were introdu-

ced into the common wheat genome from various species of this genus [5;6;9;20;21;26;27;]. Mo-

reover, various Aegilops species are used to improve grain quality of wheat cultivars 

[18;19;22;23;29. In recent decades a full or nearly full spectrum of Triticum Aegilops addition or 

substitution lines has been derived for more than ten Aegilops species [6;20]. However, it was not 

until recently that lines of wheat with introgression from Ae. columnaris Zhuk. have been success-

fully developed. Aegilops columnaris is a tetraploid species originated from Ae. umbellulata 

(2n=2x=14, UU) and a yet unknown diploid grass species with UсXс genomic formula [16;10], 

which possesses a number of valuable breeding traits, particularly drought tolerance and resistance 

to diseases and pests [5;8;13]. 

Elizabeth J. Warham et all reported that all investigated accessions of Ae. columnaris had 

Karnal bunt (Tilletia Indica) resistantce. Those resistant accessions already identified offer conside-

rable choice for effectively manipulating gene transfers into T. aestivum since the species range 

from tetraploid to hexaploid with none genomic similarity to T. aestivum [13]. 

Ae.columnaris is characterized by a unique distribution of two ribosomal probes. Two major 

NOR were detected on Fig. 9. C-banding polymorphism of Ae. columnaris chromosomes: (a) k-

1193, (b) PI554180, (c) PI560506, (d) G-1, (e) TA2106, (f) i-571172, (g) i-577972, (h) PI564180, 

(i) PI564181. T1: T1Uc S5Uc S + 1Uc LÆ5Uc L; T2: T3Uc S1Xc S + T3Uc LÆ1Xc L; T3: T7Uc 

S7Uc L-4Uc L + T4Uc S4Uc L-7Uc L; inv1: paracentric inversion of chromosome 7Uc ; inv2: 

paracentric inversion of chromosome 6Xc 66 E. D. Badaeva et al.: Genome differentiation in 

Aegilops chromosomes 1Uc and 5Uc . These chromosomes also had 5S rDNA sites distal and 

proximal to major NORs. The third major 18S-26S rDNA locus was observed in the short arm of 

the chromosome 1Xc , which also had two 5S rDNA loci; one in the distal part of satellite and 

another in the short arm proximal to the NOR [10]. 

E.D.Badaeva et al. reported the development of 57 wheat - Ae. columnaris introgressive lines 

covering 8 of the14 chromosomes of Aegilops. Based on substitution spectra of hybrids and the re-
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sults of FISH analysis of the parental Ae. columnaris line with seven DNA probes, we have develo-

ped the genetic nomenclature of the Uc and Xc chromosomes. Genetic groups and genome affinities 

were established for 11 of 14 chromosomes; the classification of the remaining three chromosomes 

remains unsolved. Each Ae. columnaris chromosome was characterized on the basis of C-banding 

pattern and the distribution of seven DNA sequences. Introgression processes were shown to de-

pend on the parental wheat genotype and the level of divergence of homoeologous chromosomes. 

We found that lines carrying chromosome 5Xc are resistant to leaf rust; therefore, this chromosome 

could possess novel resistance genes that have never been utilized in wheat breeding [11]. Interspe-

cific hybridization is the most common method used to transfer genes of agronomic value from wild 

relatives into cultivated cereals [12].  

Male sterility is a common outcome of cytoplasmic substitution [25].  Breadwheat with the 

cytoplasm of several Aegilops species also have reduced vigor and delayed sterility. Some of these 

alloplasmic lines suffer from increased susceptibility to fungal pathogens such as wheat leaf rust 

(Puccinia recondite) and loose smut [24;30].  

The physiological abnormalities that underlie hybrid weakness are known for a few Triticum 

alloplasmic lines [7]. Ikeda et al. 1994 compared the cytochrome oxidase activities of the mitochondria 

in euplasmic breadwheat with alloplasmic lines containing the cytoplasm of Ae.columnaris [28].  The 

activity of this enzyme was impaired, and this resulted in a severe depression in resoiratory activity in 

these plants. Developmental abnormalities affecting fertility, growth, and phenology have been 

described in the alloplasmic lines of several other domesticated species.   

 

Material and methods 

The plant materials used in this study were common wheat lines 171ACS and 172ACS 

({Aegilotriticale [(T. durum Desf. × Ae. tauschii Coss.) × Secale cereale L. ssp. segetale Zhuk.] × 

T. aestivum L. ‘Chinese Spring’}) and 3 accesions of Ae. columnaris (Zhuk) (Shamakhi, 

Girdmanchai and Turkey) from a collection of Molecular cytogenetics department of AGRİ. Bread 

wheat genotypes were used as female parent.  

In order to obtained intergeneric hybrids between wheat and Aegilops used standart hy-

bridological methods. Recipient plants have been emasculated according to commonly accepted 

rules and pollinated by donor plants' pollen [1]. The number of seeds set on bread wheat spikes was 

counted 16-20 days after pollination. Hybrid seeds were cultivated in  Petri dishes to check 

germination ability in the autumn. After the germination ability of the seeds were identified, seed-

lings were transplanted into the experimental field and phenological observations were made on hy-

brid plants during vegetation period. 

For cytological investigation of meiosis spikes from hybrid plants with anthers containing 

pollen mother cells were fixed [4]. PMCs prepared by means of the standard Carnoy fixative and 

acetocarmine squash method. 

The study of meiosis in pollen mother cells carried out as follows:  anthers have taked from 

the spikelet flower and placed in special containers which have acetocarmin solution containing in it 

for coloring. This material was stored in the fridge and was heated several times during the day. 

Then, temporary slides were made from colored anthers and were studied on a light microscope  

Motic (China). The results obtained during the study of the meiosis process have been mathemati-

cally and statistically developed [2;3].  

 

Results and discussion 

All F1 hybrid plants obtained were identical, exhibited good tillering ability and manifested 

traits from both parents. The shape of plants and spikes was as erect as durum wheat. The F1 hybrid 

spikelets and seeds had a morphology similar to wheat. The leaf length, leaf width and number of 

tillers were intermediate between the two parents. By other traits such as plant height, spike length, 
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highly leaf hairiness and resistance to leaf diseases hybrid plants resembled the wild parent Aegilops 

columnaris.  

Table 1  

Crossability and height of T.aestivum-Ae.columnaris hybrids 

 

 

Seed setting of combinations between 171ACS line and different accessions of Ae.columnaris 

(Shamakhi, Ismailli-Girdmanchai and Turkey (k-3472)) was 28.56, 5.00 and 26.56% respectively. 

Germination ability of all hybrid seeds was high. Thus, from 171ACS × Ae.columnaris (Shamakhi) 

combination12 seeds from  13, from 171ACS × Ae.columnaris (Girdmanchai) 2 from 3, and from 

171ACS × Ae.columnaris (Turkey) all of 17 hybrid seeds germinated and gave F1 plants. All 

obtained F1 plants üas sterile. K.Gotsov et al(1975) also reported Ae.columnaris have male steriliz-

ing ability and their use in hybrid wheat production is limited duet o some undesirable fea-

tures associated with male sterility [17].  

During the study of meiosis process of F1 plants from first combination , the number of 

rod bivalents  for each PMCs was 3.76, the number of univalent was 27.46, the amount of tri-

valents was 0.01, and  chiazma frequency was approximatedly 3.77 (pic. 1) (table 1). The 

height of the plant was about 96 cm. Regarding to the second combination, the number of rod 

bivalents  for each PMCs was 2.67, the number of univalent was 29.56, the amount of trivalents was 

0.02, and  chiazma frequency was approximatedly 2.74. The height of the plant was about 81 cm. 

During the study of meiosis process of F1 plants from third combination , the number of ring and 

rod bivalents  for each PMCs was 1.91 and 3.00 respectively, the number of univalent was 24.67, 

the amount of trivalents was 0.18, and  chiazma frequency was approximatedly 7.34. The height of 

the plant was about 84 cm. 

BC1 seeds were not obtained after backrossing of F1 hybrids to the common wheat parent. 

Only F1 hybrid between 171ACS and Ae. columnaris (Shamakhı accession) gave one backross seed 

with N500 soft wheat line. This  BC1F1 hybrid germinated and transplanted into the experimental 

field for further study. 

The seed setting of combinations between 172CS and 2 different Girdmanchai accession of Ae. 

columnaris was 5.88% and 11.90%. Germination ability of 3 hybrid seeds from first combination was 

high (100%) and they gave F1 plants (ABDUMc, 2n=5x=34). The height of the plant was 122 cm. 

Fertility was 0.32 and 4 seeds obtained from 1254 spikelet florets. During the study of meiosis 

process of F1 plants with 34 chromosomes , the number of ring and rod bivalents  for each PMCs was 

0.79 and 4.04 respectively, the number of univalent was 21.85, the amount of trivalents was 0.83, and  

chiazma frequency was approximatedly 7.27. G.S.Kolyuchaya informed crosses between mutant 

winter wheat Favorit and Ae.columnaris had the high seed set with 23.5%. The presence of the 

Aegilops genome in hybrids was revealed by morphological traits such as a specific antocyaneons 

color of tiller and pubescences of leaf blades. The plants had intermediate phenotype. The 

chromosome number in M1 meiosis was 35. Backrossing proved to be inefficient [14]. The amount of 

chromosomes from F2 hybrids was 46. This combination was completely sterile. During the study of 

№ Cross combination Seed setting, 

% 

Fertility, 

% 

Height, 

(cm) 

1. 171ACS × Ae. columnaris (Shamakhi)  28.26 steril 96 

2. 171ACS  ×  Ae. columnaris (Girdmanchai) 5.00 steril 81 

3. 171ACS × Ae. columnaris (Turkey)  26,56 steril 84 

4. 172ACS × Ae. columnaris (Girdmanchai) 5.88 0.32 122 

5. F2 172ACS × Ae. columnaris (Gird-

manchai) 

 steril 101 

6. 172ACS × Ae. columnaris (Girdmanchai) 11.90 - - 
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meiosis process, the number of ring and rod bivalents for each PMCs was 0.88 and 3.86 respectively, 

the number of univalent was 36.51,  and  chiazma frequency was 5.63. 

Only 2 seeds from 5 hybrid seeds from second combination was germinated and gave F1 

plants, however, they could not complete their vegetation period. 

The reciproc cross of Ae.columnaris (Girdmanchai accession) with 172ACS was, however, 

unsuccessful as no hybrid seed was obtained from over 40 florets of aegilops pollinated. 

 

Table 2  
Study of the meiosis process in F1 hybrids between common wheat lines  

and Aegilops species 

 
Hybrid combinations ATH Bivalents Ring 

bivalents 

Rod bivalents Univalents Trivalents Chiazma 

frequency 

171ACS ×  

Ae. columnaris (Shamakhi) 

123 3.76±0.41 - 3.76±0.41 27.46±0.77 0.01±0.09 3.77±0.38 

171ACS ×Ae.columnaris 

(Girdmanchai) 

96 2.67±0.42 - 2.67±0.42 29.56±0.67 0.02±0.10 2.74±0.42 

171ACS × Ae. columnaris 

(Turkey)  

102 4.90±0.22 1.91±0.35 3.00±0.39 24.67±0.92 0.18±0.12 7.34±0.68 

172×Ae.columnaris 

(Girdmanchai) 

117 4.82±0.25 0.79±0.11 4.04±0.24 21.85±0.33 0.83±0.22 7.27±0.23 

F2 

172×Ae.columnaris 

(Girdmanchai) 

98 4.74±0.13 0.88±0.17 3.86±0.14 36.51±0.34 - 5.63±0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pic.1 Parent forms and F1 hybrids and its meiosis from combination 171ACS × Ae. Columnaris 

 (Shamakhi accession) 

 

J. Lacadena informed that in order to utilize the chromosome V (5 B) of T. aestivum as a me-

an to introduce into wheat the alien variation from its related species by meiotic recombination, 

crosses between a mono 5 B plant of Chinese Spring and Ae. columnaris ZHUK. (2n=28) were ma-

de. During meiotic observations cytological abnormality was found among the Mono 5 B Chinese 

Spring x  Ae. columnaris progeny : a 35-chromosome hybrid had a very long chromosome in the 

somatic cells. Further meiotic observations showed the occurrence of inter-arm pairing, indicating 

that the long chromosome is an isochromosome [15].  
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As a conclujion, however, chiazma frequency was approximatedly 7 for each PMCs during 

meisos hybrids demonstrated sterility. 
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YUMŞAQ BUĞDA VƏ AE.COLUMNARIS (ZHUK) ARASINDA CİNSARASI 

HİBRİDLƏŞMƏ 

 

Namazova Ləman 

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu  

leman.namazova.92@mail.ru 

 

Buğda (Triticum spp.) ilə qohum olan yabanı Aegilops növləri xəstəliklərə, həşərat və ətraf 

muhitin əlverişsiz şəraitinə davamlılıq əlamətlərinə nəzarət edən genlərə malikdir. Bu genlərin buğ-

daya ötürülməsi üçün cinsarası hibridləşdirmədən, lazım gəldikdə xromosom əvəzolunması və əla-

vəolunmasından istifadə olunur. Bu tədqiqat işində yumşaq buğda (Triticum aestivum, 2n = 6x = 

42, AABBDD) və Aegilops columnaris (2n = 4x = 28, UUXX) arasındakı cinsarası hibridlər öyrə-

nilmişdir. Fertillik dərəcəsi 5.00 və 28.26% arasında variasiya etmişdir. Alınmış bütün F1 hibridlər 

fenotip baxımından hər iki valideynin əlamətlərini nümayiş etdirmişlər. Valideyn formalarda ortaq 

genom olmadığı üçün meyozun tədqiqi zamanı xiazm əmələgəlmə tezliyi çox aşağı olmuşdur. 

Açar sözlər: Aegilops L., Triticum aestivum L., cinsarası hibridləşmə, hibrid kombinasiyası, 

dənbağlama, F1 hibrid, meyoz, xromosom konyuqasiyası, sterillik. 
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МЕЖРОДОВЫХ ГИБРИДИЗАЦИЯ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

И AE.COLUMNARIS (ZHUK) 

 

Намазова Ляман 

Институт Генетических Ресурсов НАНА 

leman.namazova.92@mail.ru 

 

Дикие виды Aegilops, который родственники с пшеницей (Triticum spp.) имеют гены, 

которые контролируют устойчивость симптомы болезней, насекомых и к окружающей сре-

ды. В переносе этих генов на пшенице используется геномная гибридизация, а также замена 

и добавление хромосом. В нашем опыте изучались  гибриды между мягкой пшеницей 

(Triticum aestivum, 2n = 4x = 42, AABBDD) и Aegilops columnaris (2n = 6x = 28, UUXX). Фер-

тильностью у исследуемых межродовых гибридах варьируется от 5.00 до 28.26%. Гибриды 

Ф1 имеют признаки формы обоих родителий. Из-за отсутствия общего генома в родитель-

ских формах конъюгации хромосом была очень низкой во время изучения мейоза. 

Ключевые слова: Aegilops L., Triticum aestivum L., межродовая гибридизация, гибрид-

ная комбинация, посев семян, гибрид F1, мейоз, конъюгация хромосом, стерильность 
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ГЕНОМНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ ТЕПЛОВО-

ГО ШОКА HSP16,9 В  РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

С.Т. Зульфугарова 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА 

E-mail: zulfuqarova@bk.ru 

 

У растений выработались различные механизмы адаптации к тепловому стрессу, 

включая изменения белкового метаболизма, такие, например, как индукция белков теплового 

шока (HSPs). С помощью аллель-специфических праймеров, был проведен анализ  различных 

генотипов пшеницы на наличие гена HSP 16.9, относящийся к белкам теплового шока с 

низкомолекулярной массой. Анализ электрофоретических профилей  ПЦР показал, что 

фрагмент 197 bp, который, как считается, диагностирует  ген HSP 16.9, был успешно 

синтезирован в 73% исследуемых генотипах (36 генотипов мягкой (Triticum aestivum L.) и 15 

генотипов твердой (Triticum durum Desf.) пшеницы). Предполагаемые фрагменты не 

амплифицировались в 6 образцах твердой и 9 генотипах мягкой пшеницы. 

Ключевые слова: Генотипы пшеницы, белки теплового шока, HSP16.9, ПЦР, аллель-

специфический праймер 

 

Введение 

В связи с глобальным потеплением повышение устойчивости пищевых растений к 

высоким температурам считается важной проблемой для  развития мирового сельского 

хозяйства [46]. Экстремально высокие температуры при изменениях климата напрямую вли-

яют на урожайность, дыхание, размножение, рост и на другие биохимические процессы рас-

тений [16]. Во время стресса  высокая температура  отрицательно влияет  на развитие расте-

ний, повреждая тем самым  межмолекулярные взаимодействия, которые необходимы для ро-

ста растений. [5]. Для того, чтобы смягчить  стрессовые условия, у растений выработались 

такие ответные механизмы, как: прорастание корней в более глубокие влажные слои почвы, 

закрытие устьиц для предотвращения потери воды во время транспирации, стабилизация 

клеточных мембран, реорганизация генетического аппарата для регуляции синтеза белков 

стресса [24]. Другими словами, для достижения  устойчивости  растений к высоким темпера-

турам существуют различные механизмы, включая изменения на молекулярном, клеточном, 

биохимическом, физиологическом уровне и  на уровне целого растения [14;1]. Было уста-

новлено, что на биохимическом уровне, при действии высоких температур, термолабильные 

белки подвергаются  денатурации и значительно увеличивают уровень повреждающих реак-

тивных форм кислорода (РФК) в клетках растений [21;11]. Тепловой стресс, в зависимости 

от уровня и длительности, значительно влияет на метаболизм белков, вплоть до их деграда-

ции, ингибированию их аккумуляции и индукцию синтеза определенных белков [22;17]. Ре-

гуляция белков, осуществляемая в биогенезе липидов, структуре цитоскелета, ассимиляции 

сульфата, биосинтезе аминокислот, ядерном транспорте и антиоксидантном ответе, участву-

ет в ответе на умеренные температуры [9]. Транскрипция и трансляция малых  белков, назы-

ваемых белками теплового шока (HSPs)  индуцируется  при воздействии высоких  темпера-

тур так, как  синтез большинства нормальных белков и мРНК ингибируется при тепловом 

стрессе [2;42].  

HSPs известны как белки стресса и синтезируются в ответ на все виды стресса, такие 

как: высокие температуры, УФ радиация, ионы тяжелых металлов и воздействие токсичных 

или инфекционных агентов [38]. Стрессовые агенты приводят к немедленному блокирова-

нию всех значительных метаболических процессов, включая репликацию ДНК, транскрип-
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цию, экспорт и трансляцию мРНК, пока клетки не восстановятся [4]. HSPs функционируют 

как молекулярные шапероны, ответственные за свертывание, сборку, транслокацию и распад 

белков во многих клеточных процессах [41]. Экспрессия  HSPs регулируется факторами 

транскрипции теплового шока (HSF). 

Пшеница (Triticum aestivum L.) является самой важной зерновой культурой с мировым 

производством 672 млн. тонн в году [6], а также является основным источником питания че-

ловека. Это растение  всегда подвергается воздействию различных абиотических стрессов. В 

настоящее время во многих регионах мира культура пшеницы подвергается тепловому 

стрессу в период налива зерна и соответсвенно такие условия  неблагоприятно влияют на 

рост и урожай растений, а также значительно снижает  качество зерна [10; 47]. Воздействие 

высокой температуры включает ускоренное старение, снижение хлорофилла листьев, сниже-

ние ассимиляции CO2 и увеличение фотодыхания [7]. Температурный стресс во время позд-

них этапов роста является проблемой для 40% областей, где выращивается пшеница. Иссле-

дования показали, что устойчивые сорта пшеницы по сравнению с неустойчивыми сортами, 

демонстрируют сильный ответ к высокотемпературному стрессу, благодаря стрессовым бел-

кам [34]. В генотипах пшеницы, подвергнутых тепловому стрессу, была обнаружена мРНК, 

кодирующая  класс HSPs (HSP 16.9) с низкомолекулярной массой [25;10]. Согласно некото-

рым данным, в зависимости от вида и длительности  теплового стресса в различных  тканях 

пшеницы синтезировались различные типы HSP [49;44;37;27;31;46]. 

Целью исследования является  анализ генотипов различных сортов пшеницы на нали-

чие гена  HSP 16.9, относящегося к белкам теплового шока с низкомолекулярной массой, ис-

пользуя аллель-специфический праймер.  

  

Материалы и методы 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве объекта исследования использовали генотипы пшеницы (36 генотипов мяг-

кой (Triticum aestivum L.) и 15 генотипов твердой (Triticum durum Desf.) пшеницы), взятые из 

Генофонда Института Земледелия (Баку). Растения выращивались в полевых условиях. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК РАСТЕНИЙ 

Выделение ДНК осуществлялось по CTAB методу с некоторыми модификациями [23]. 

Свежие ткани растений в виде фрагментов листьев измельчали в жидком азоте, растворив в 

1000 µl буфере экстракции CTAB (100 mM Tris-HCl, pH 8.0; 20 mM EDTA, pH 8.0; 1.4 mM 

NaCl; 40 mM-mercaptoethanol), и предварительно прогревали в водяной бане при 60оC. Го-

могенизация была завершена интенсивным встряхиванием с помощью Vortex. Затем в каж-

дую пробирку было добавлено 400 мл хлороформа (99.8%) и содержимое пробирок аккурат-

но перемешивалось. На следующем этапе пробирки помещались в водяную баню и инкуби-

ровались при 60 0С в течение 10 минут. После  инкубации пробирки центрифугировали в 

настольной центрифуге типа Eppendorf (15,000 g) в течение 10 минут при комнатной темпе-

ратуре. После центрифугирования супернатант бережно отделяли (стараясь не захватить ча-

стиц осадка) и переносили в чистые 1,5 мл пробирки типа Eppendorf и, добавив 600 мл хо-

лодного изопропанола, хорошенько перемешивали и оставляли при комнатной температуре 

на 3-5 минут. На этой стадии мы можем наблюдать рассеянный осадок ДНК. Содержимое 

пробирок центрифугировали при комнатной температуре в настольной центрифуге типа  

Eppendorf (15,000 g) в течение 10 минут. 

Осадок промывали несколько раз 70% этанолом, высушивали в термостате при 56 0С в 

течение 5 минут и растворяли в TE буфере (10 mM Tris-HCl, pH 8; 1 mM EDTA). Образцы 

оставляли в холодильнике при 40С для полного растворения ДНК в буфере. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДНК 

После растворения ДНК количество определяли по оптической плотности (OD) at 

λ=260, измеряя ее на спектрофотометре ULTROSPEC 3300 PRO (“AMERSHAM”, США).  
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Чистота геномного ДНК определялась по коэффициэнту поглощения при A260/A280. 

Качество ДНК проверялось на основе производительности образцов выделенной ДНК в 0.8% 

агарозном геле, окрашенном 10мг/мл этидиум бромидом в 1 × TBE буфере (Tris base, Boric 

acid, EDTA).  Гель был проявлен и сфотографирован при ультрафиолетовом свете с исполь-

зованием “Gel Documentation System UVITEK” (Велткобритания).  

 

АМПЛИФИКАЦИЯ ДНК 

Полимеразная цепная реакция была осуществлена по  Williams [45]. Амплификация 

ДНК была выполнена в 25 µl объеме реакционной смеси, содержащей   10 × буфера, 20 ng 

геномной ДНК, 0.2 µM праймера, по 200 µM следующих: dATP, dCTP, dGTP и dTTP, 2,5 

mMМgCl2, и 0.2 единицы Taq-полимеразы в инкубационном буфере. Аллель-специфическая 

пара праймеров, показанная на Таблице 1, была использована для скрининга гена HSP16.9. 

 

Таблица 1  

Последовательности праймера для маркеров, связанных с геном HSP16.9 

 

ДНК маркер 
Нуклеотидные 

последовательности ( 5→3) 

Ожидае-

мый фраг-

мент, bp 

HSP16.9F CAGCAATCAACACCACGATG 
197 

HSP16.9R TGCCACTTGTCGTTCTTGTC 

 

ПЦР был выполнен в термоциклере “Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler” (Синга-

пур) при следующих условиях: 1 цикл - 3 минуты при 94 ºC; 38 циклов - 1 минуты при 94 ºC, 

этап обжига при переменных температурах обжига, зависящих от пар праймеров за 1 мин., 2 

минуты при 72 ºC; финальный цикл был выполнен при 72 °C в течение 10 минут, затем со-

хранялся при 4 °C. 

Продукты реакции разделяли электрофорезом в 3% агарозном геле в HR-2025-High 

Resolution («IBI SCIENTIFIC», США) в горизонтальной электрофоретической машине с до-

бавлением этидиум бромида и документировали с использованием «Gel Documentation 

System UVITEK». Размеры амплифицированных фрагментов определяли соотношением к 

1kb ДНК маркеру. Статистический анализ включал бинарную матричную компиляцию для 

каждого праймера, при котором на электрофореграмме было отмечено «присутствие» (1) или 

«отсутствие» (0) фрагментов с равным молекулярным весом. 

 

Результаты и обсуждение 

Устойчивость  растений к тепловому стрессу является сложным явлением, управляе-

мым  многочисленными генами, ответственными за ряд физиологических и биохимических 

изменений и механизм устойчивости к температурному стрессу не может объясняться одним 

признаком. Генотипы 36 мягких (Triticum aestivum L.)  и 15 твердых (Triticum durum Desf.) 

пшениц взятых из генофонда пшеницы Научно-Исследовательского Института Растениевод-

ства были проанализированы на наличие гена HSP 16.9, принадлежащему к белкам теплово-

го шока с низкомолекулярной массой. С  целью отбора теплоустойчивых и чувствительных к 

высокой температуре генотипов, были разработаны аллель-специфические праймеры. Ана-

лиз электрофоретических профилей результатов ПЦР показал, что 197 bp-фрагментов, кото-

рые считаются диагностическими для гена HSP 16.9, были успешно синтезированы в 73% ис-

следованных генотипов (Рис.5). 
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M      1        2         3        4       5         6        7        8        9      

10 

 
 

Рисунок 5. ПЦР-профили растений пшеницы для HSP16.9. M - 100 bp ДНК маркер, 1. Дагдаш, 2. Фа-

рандоле, 3. Азери, 4. Тале-38, 5. Нурлу-99, 6. Гарабаг, 7. Аг-бугда, 8. Тигре, 9. Агали, 10. Ренан, 11. 

Зирва-85, 12. Лаягатли-80, 13. Муров; Стрелка указывает на ~ 197 bp 

 

Амплификация HSP ген-специфических фрагментов была обнаружена в генотипах 

приблизительно 60% твердой и 77% мягкой пшеницы. В 27% всех генотипов (6 образцов ге-

нотипов твердой и 9 образцов генотипов мягкой пшеницы) ожидаемые фрагменты не были 

амплифицированы.   

 

Таблица 5 

Результаты ПЦР анализа для гена HSP16.9.  [+] – наличие ожидаемого  

локуса, [-] – отсутствие этого локуса. 

 

Triticum aestivum L. 

 

Генотип HSP16.9 

(197bp) 

Генотип HSP16.9(197bp) 

Дагдаш + Пиршахин-1 + 

Гырмызы 

гюль 

- Парзиван-2 + 

Севиндж - Гызыл бугда - 

Фатима + 1st 

WWEERYT4 

+ 

11th Fawwon  

N22 

+ 12th  Fawwon + 

Фарандоле + Азаматли-95 + 

Азери + 4th FEFWSN + 

Парзиван-1 - Муров-2 + 

Тале-38 + Гуалите + 

Нурлу-99 + Гюнашли + 

Тарагги + Рузи-84 + 

Шеки-1 + Угур + 

Агали + Мирбашир-

128 

+ 

Ренан + Аран - 

Саратовская-

29 

+ Фарахим-2012 - 

Зирва-85 + Шафаг-2  - 

Лаягатли-80 + Франция - 

Муров + A2 + 

197 bp 
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Triticum durum Desf. 

 

Шарг - Шираслан-23 + 

Мирбашир-50 + Вугар - 

Баракатли-95 - Аг-Бугда + 

Гырмызы 

бугда 

- Тигре + 

Ширван-3 + Гарагылчыг-2 - 

Алинджа-84 + Туран + 

Кахраба + Мугань - 

Гарабаг +   

 

 

Необнаруживаемые в физиологических условиях HSPs были обнаружены в период 

температурного стресса, вырабатывая тем самым устойчивость растений к различным стрес-

сам, таким как засуха, засоление, высокие температуры и т.д. [20;13;29;48]. В основном их 

роль заключается в функционировании в качестве молекулярных шаперонов. Шапероны яв-

ляются белками, которые регулируют сворачивание белков, помогают новосинтезированным 

белкам достичь нативного состояния, также они предохраняют белки от неспецифической 

агрегации и принимают участие в рефолдинге белков в условиях температурного стресса 

[8;30;26;12]. Несмотря на то что, более 40 лет изучают HSPs уточнить их точную роль в ре-

гуляции молекулярных механизмов растений, ответственных за нормальный рост и развитие, 

ученым еще не удалось[46]. 

У всех организмов  HSP представлены большим набором полипептидов, и их принято 

именовать в соответсвии с молекулярной массой, выраженной в килодальтонах (Кд). В рас-

тениях HSPs классифицируются на основании их молекулярного веса на пять основных 

классов, а именно: HSP100, HSP90, HSP70/DnaK, HSP60/GroE и малые белки теплового шока 

(sHSP) [41]. С целью определения молекулярной роли этих HSPs, были проведены исследо-

вания по идентификации и характеризации HSPs и соответствующих им генов в таких видах 

растений, как арабидопсис, томат и рис [19;36;32;29]. В рисе были обнаружены 10, 9, 26 и 29 

HSPs, относящиеся к HSP100, HSP90, HSP70, и sHSPs, соответственно. Профилинг экспрес-

сии генов кодирующих HSP в ответ на высокую температуру, холод, засуху и солевой 

стресс, показал их дифференциальную экспрессию со значительной апрегуляцией sHSP в хо-

де теплового стресса. Об идентификации и профилинге экспрессии генов sHSP в ячмене в 

ходе засухи было сообщено Reddy и его соавторами (2014). В  исследовании идентифициро-

вано 20 sHSPs, которые, как показано, дифференциально регулировали  в ответ на засуху 

[33]. 

В частности, sHSP обладает намного более связывающей стехиометрией, чем другие 

молекулярные шапероны, что указывает на то, что sHSP функционирует как резервуар для 

стабилизации потока денатурированных белков в ответ на стресс [46]. Вызванная высокой 

температурой диссоциация олигомеров, как предполагается, является основным механизмом, 

которым sHSPs растений могут доставать в норме недоступные, гидрофобные связывающие 

поверхности. Тем не менее, нет достаточной информации о взаимодействии между sHSP и 

ненативными белками и тем, как эти ненативные белки впоследствии повторно сворачива-

ются. Это может объясняться ограниченными знаниями о молекулярной структуре sHSPs 

[15]. TaHsp16.9-CI пшеницы (wHSP16.9, PDB Id: 1GME) является одной из редких установ-

ленных кристаллографических структур sHSPs. Было обнаружено, что основной строитель-

ный блок wHSP16.9 является димером, который в дальнейшем соединяется в виде 12-мера, 

состоящего из двух димерных тримеров. В растворе wHSP16.9 могут диссоциироваться на 

более малые олигомерические состояния температурно-зависимым способом. Гидрофобные 
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участки, погруженные в олигомерический интерфейс, при действии теплового стресса под-

вергаются диссоциации олигомеров sHSP, завершающейся связыванием и стабилизацией де-

натурированных белков [39]. Наличие карбоксильных терминалов, называемых тепло-

шоковыми доменами, является характерным признаком этих белков [18]. Существует шесть 

классов генов, кодирующих HSPs. Классификация строится на  основе последовательности и 

локализации этих белков в клетке. В цитоплазме идентифицировано 2 класса белков, кото-

рые кодируются двумя группами генов [40;43]. В нестрессовых условиях экспрессия этих 

генов ограничена и проявляется в эмбриогенезе, в стадии прорастания, развития, а также в 

ходе развития пыльцевых зерен и созревания плодов [35]. Экспрессия этих генов регулиру-

ется белками, называемыми факторами теплового шока (Hsfs), которые присутствуют в ци-

топлазме в неактивной форме. Эти факторы являются транскрипционными активаторами для 

HSPs [3;19]. 

Таким образом, значительная роль в придании культурным растениям устойчивости к 

абиотическим стрессам принадлежит белкам теплового шока (HSPs). Поэтому HSPs и коди-

рующие их гены были широко охарактеризованы в нескольких видах растений. Тем не ме-

нее, для понимания их точной роли в молекулярном механизме ответа на стресс необходимо 

исследовать структуру, организацию, эволюцию и профилинг экспрессии стрессоустойчивых 

от природы культур. 
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MÜXTƏLIF BUĞDA GENOTIPLƏRINDƏ AŞAGI MOLEKUL ÇƏKILI ISTILIK ŞOKU  

ZÜLALLARININ (HSP16,9)  GENOM SƏVIYYƏSINDƏ TƏYINI 

 

S.T. Zülfüqarova 
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Bitkilərdə  istilik stresinə qarşı istilik şoku zülallarının (HSP) induksiyası kimi  zülal mübadilə-

sində dəyişiklikləri əhatə edən müxtəlif  mudafiə mexanizmləri formalaşmışdır. Allel-spesifik praymer-

lərdən istifadə edərək, müxtəlif buğda genotiplərində aşağı molekul çəkili istilik şoku zülallarının 

(HSP 16.9) analizi aparılmışdır. PZR nəticələrinin elektroforetik profillərinin təhlili HSP 16.9 üçün 

diaqnostik hesab olunan 197 bp fraqmentinin tədqiq edilmiş genotiplərin 73% -də (36 yumşaq buğ-

da (Triticum aestivum L.) və 15 bərk buğda (Triticum durum Desf.) genotipləri) uğurla sintez edilmiş-

dir.Gözlənilən fraqment 6 bərk və 9 yumşaq buğda nümunəsində amplifikasiya olunmamışdır. 

Açar sözlər: buğda genotipləri, istilik  stresi, istilik şoku zülalları, HSP16,9, PZR, allel-spesi-

fik praymer 

 

GENOME IDENTIFICATION OF SMALL HEAT SHOCK PROTEINS (HSP16.9) IN 

DIFFERENT WHEAT GENOTYPES EXPOSED TO HIGH TEMPERATURE 

 

S.T. Zulfugarova 

 Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National Academy  

of Sciences, 

 

Plants have developed various mechanisms in heat-stress adaptation,including changes in 

protein metabolism such as the induction of heat shock proteins (HSPs). Using the SNP based allele 

specific primer, Azerbaijani wheat germplasm was analyzed for HSP 16.9 gene belonging to low 

molecular weight heat shock proteins.The analysis of the electrophoretic profiles of PCR results 

showed that 197 bp fragment, which is considered to be diagnostic for HSP 16.9 gene, was 

successfully synthesized in 73% of the studied genotypes (36 genotypes of bread (Triticum aestivum 

L.) and 15 genotypes of durum (Triticum durum Desf.) wheat. The expected fragment was not 

amplified in 6 samples of durum and 9 of bread wheat genotypes.   

Keywords: Wheat genotypes, heat stress, heat shock proteins, HSP16.9, PCR, allele-specific 

primer 
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OĞUZ QRUPU TÜRK DİLLƏRİNDƏ RELYEF LEKSİKASININ FRAZEOLOJİ VƏ BƏDİİ 

ƏDƏBİYYATDA İŞLƏNMƏ MƏQAMLARI 

 

E.E. Hüseynova 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

elnure.huseynova@mail.ru 

 

Relyef leksikası klassik və müasir dönəm yazıçı və nasirlərin əsərlərində, xalq ədibiyyatımızn 

müxtəlif növlərində, atalar sözləri, bayatılar, dastanlarda və s. qarşımıza çıxır. Oğuz qrupu türk 

dillərinin ortaq tarixi keçmişinin olması onların atalar sözlərində də bənzər şəkillərdə frazeoloji va-

hidlərin, məsəl və deyimlərin işləndiyini göstərməkdədir. Öz növbəsində bədii ədəbiyyata müəyyən 

üslubiyyat, məcazilik, metaforlaşma və s. xüsusiyyətlər, dolyısı ilə sözün ilkin mənasından çıxıb, 

əlavə məna və obrazlı ifadələr şəklində işlənməsinə gətirib çıxarır. 

Açar sözlər: oğuz qrupu türk dilləri, relyef leksikası, frazeologiya, bədii obrazlılıq, atalar sözləri 

 

Oğuz qrupu türk dilləri kontekstində relyef leksikasının işlənmə məqamlarını ilk əvvəl Azər-

baycan dilində bu vahidlərin, leksemlərin işlənmə çalarlarına diqqət etməklə başlaya bilərik. Azər-

baycan şifahi xalq yaradıcılığı bilindiyi kimi zəngin və çox əsrlik tarixi köklərə malikdir. Burada 

relyef leksikası həm ümumi, həm də xüsusi isimlərin işlənməsi, yer və ərazi vahidlərinə istinadla 

fərqlilik göstərməkdədir. Belə ki, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının əsas elementlərindən bir də 

xalqımızın çox əsrlik tarixə malik, zamanın sınaqlarından keçərək gələn müdriklərimizin atalar söz-

ləridir. Atalar sözlərində relyef leksikasının işlənməsini öz növbəsində ümumi, xüsusi və yer təkin-

dən hasil edilən metallara məcazi mənalar yükləməklə işlənən növlərə ayırmaq olar.  

Bəzi Azərbaycan atalar sözlərində metallar qiymətlilik baxımından öz anlamlarını ifadə edən 

formada işlədilir. Bunlara misal olaraq: Qızıl palçıqda parıldar,[1, 285] Dəmirçi nə bilir qızıl nədir, 

Zər qədrini zərgər bilər. göstərilə bilər. 

Bəzən isə atalar sözlərimizdə metallar, relyef vahidləri insani keyfiyyətləri xarakterizə etmək-

lə məcazi formada çıxış edir: Daşdan pul çıxardır, Qızıl əli bıçaq kəsməz, Gəzən ayağa daş dəyər. 

Bu tipli atalar sözlərində müsbət insani keyfiyyətlər göstərilir. Belə ki, birinci nümunədə zəhmətkeş 

insan, ikinci də çalışqan, üçüncü nümunədə isə öz üzərində çalışan insan xarakterizə olunmaqla bir 

birinə bənzər bu atalar sözlərində zəhmətkeşlik tərif edilir və tərənnüm olunur.  

Bəzi atalar sözülərində isə eyni leksika mənfi insani keyfiyyətləri bildirməklə qınaq obyekti 

kimi göstərilir. Bunlara nümunə olaraq: Yetənə yetir, yetməyənə daş atır, Çirkaba daş atma, üstünə 

sıçrayar, Mis mis ilə toqquşdu arada güvəç parçalandı. nümunə ola bilər. Bu misallarda birinci və 

ikincidə dedi qoducu kəs tənqid edilir, üçüncü misalda isə başqalarına görə digər kəslərlə davaya 

girməmək, kiməsə görə düşmən qazanmamaq fikri aşılanır.  

Bilindiyi kimi relyef leksikasına daxil olan sözlər yanlız cansız varlıqları bildirir, lakin şifahi 

xalq ədəbiyyatında, eyni zamanda aşıq yaradıcılığında bəzən ozanlar, yazarlar öz nisgillərini, giley, 

güzarlarını bildirmək üçün bu vahidləri müxətab alır və sanki canlı imiş kimi onlarla insan kimi söh-

bət edirlər. Burada canlıya deyiləsi söz cansıza ünvanlanmaqla ünvanına çatdırılmağa çalışılır. Bənzər 

relyef formalarının xitab alındığı nümunələr Aşıq Alının yaradıcılığında bolca işlədilməkdədir: 

Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli, 

                      Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən, 

           İçən olmaz abi-kövsər suyunu, 

          Bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən.[2, 143] 

 Aşıq Alının yaradıcılığını araşdırarkən yanlız ümumi relyef formaları deyil, eyni za-

manda xüsusi yer adlarına da xitab etdiyini müşayət etmək olar: 
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Aşıq Alı deyər, üç gözəl dərə: 

Çiçəkli, Şaqaylı, Xoş gözəl dərə, 

  Əyricə, Verst dağı, Baş Gözəldərə, 

    Üç dağ, bizim üç dağlara bənzərsən. 

Burada göründüyü kimi omoqraf hadisəsi izlənir. Belə ki, gözəl dərə həm ayrıca I növ təyini 

söz birləşməsi kimi, həm də xüsusi isim, yer adı mənasında Gözəldərə biçimində birgə yazılan xü-

susi, mürəkkəb isim kimi qarşımıza çıxır. Bu da türk dillərində xüsusi isimlərin bəzilərinin forma-

laşma üsullarında söz birləşmələrinin birləşərək vahid leksik vahid əmələ gətirməsi hadisəsidir ki, 

yuxarıdakı parçada da bənzər hal müşahidə olunur. 

Atalar sözlərimizdə güc qüvvət sahibi kəslərə xitab olaraq: Qızıl açar dəmir qapıları açar, 

qeybətdən ehtiyat etnək anlamında: Daş divarın(Divarların da) qulağı var, etdiyi əməllə insanın 

qarşılaşacağına ithaf olaraq: Dəmir dəmiri kəsər, hər işi vaxtında görmək anlamında: Dəmiri isti isti 

döyərlər. kimi nümunələrin işləndiyini müşayət etmək olar.  

Bilindiyi kimi daş və dağ kəlimələri anlam baxımından bir birindən fərqlənirlər, yanlız bəzən 

bədii ədəbiyyatımızda bu anlayışla bərabər çəkilərək müəyyən məfhuma nisbət verərək, məsələn: 

el-oba, yurd, vətən bildirmək üçün vahid səpkidə işlədilir: 

Bizim ellər dağdır, daşdır, virandır, 

       Qadir Mövlam hər mətləbi verəndir, 

       Bayırda qar, çovğun, dolu, borandı, 

     Vətənindən ayrı düşdüm, ağlaram.[3, 455] 

Həmçinin Azərbaycan atalar sözlərində relyef leksikasının xüsusi isimlərə, yer adlarına itha-

fən işləndiyi: Bərdə Qarabağın darvazasıdır,[1, 287] Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı, və ya yerləşmə 

məntəqələri olan ümumi isimlərin işləndiyi: Şəhər bürclü-qalalı gərək, Kənd köpəksiz olmaz. kimi 

nümunələri qeyd edə bilərik. 

Relyef leksikasının atalar sözlərində işləndiyi məqamlar olduqca çox olduğundan onların hərəsinə 

aid bir misal verə bilərik: Yer bəyin, yurd xanın, işlə ha çıxsın canın, Göy ağlamayınca, yer gülməz, Su 

axar, çuxurunu tapar, Su daşı quma döndərər, arvad kişini muma, Göyə dirək yaramaz, dənizə qapaq, 

Axar su gedər, qalmaz, Aydan arı, sudan duru, Gözüm səndən su içmir, Dağ başı duman olar, Arxlar axar 

çay olar, Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar, Qaya dağa arxalanar, Dəniz tufansız olmaz, Meşə 

çaqqalsız olmaz, Torpaq deyər: sən mənə tər ver, mən sənə zər verim, Torpağın qarası üz ağardar. 

Türk dilində də atalar sözlərində kifayət qədər relyef leksikasına aid sözlərin işləndiyini gör-

mək mümkündür. Türk dilində relyeflə əlaqəli işlənən atalar sözlərini: dəniz, dağ, təbiət və ətraf 

aləm, dərə, təpə, qum, daş, torpaq, dünya, su olaraq qruplaşdırmaq olar. Bunların hər birinə aid bir 

neçə misal göstərə bilərik.[4] 

Türk dilində deniz kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Deniz dalgasız, gönül sevdasız olmaz. (Hər dənizdə olduğu kimi, hər qəlbdə də sevgi vardır.), 

Denizdeki balığın pazarlığı olmaz. (Əldə olmayan məhsulun bazarlığı edilməz), İt değmekle deniz 

pis olmaz.(Yaxşı adamı şərlə ləkələmək mümkün deyil) 

Türk dilində dağ kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Allah dağına göre kar verir(Allah bəndəsinə daşıyacağı dərd verər.), Alçak yerdə tepecik ken-

dini dağ sanır.(Savadlı olmayan yerdə cahil özünü alim sanar.), Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne 

olmaz.(El elə sığar,ev evə sığmaz.) 

Türk dilində təbiət və ətraf aləm kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları: 

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.(İnsan istədiyini əldə etmək üçün hədəfini seçib, 

ona doğru irəliləməlidir.),Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.(Allah hər yaratdığının ruzisini ve-

rər.), Kötülüğün meyvesi pişmanlıktır.(Pislik peşmançılıq gətirər.) 

Türk dilində dərə kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Kaya uçmazsa dere dolmaz.(Böyük məqsədlərə çatmaq üçün çox fədakarlıq etmək lazımdır.), 

Dereyi geçerken at değiştirilmez.(Bilmədiyi işə başlayan ani qərar verməməlidir.), Bİr tepe yıkılır, 

bir dere dolar.(Biri kasıblar, digəri zənginləşər.) 
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Türk dilində təpə kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Doğru söyleyenin tepesi delik olur.(Düz danışanın başı bəlalı olar.), Kavak yaprağını tepeden 

dökerse kış uzun olur.(Qovaq ağacının yarpağı ərkən tökülsə o qış uzun olar.), Derede tarla sel 

için, tepede harman yel için.(Dəyər verdiklərimizi düşmənlərdən mühafizə etməliyik.) 

Türk dilində qum kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Sel gider, kum kalır.(Qaranquş gəldi gedərdi, dəni ver boz sərçəyə.), Denizde kum, onda pa-

ra.(Zəngin adamlara işlədilən deyim.), pabucunakum dolmak.(Ayağı daşa dəymək.) 

Türk dilində daş kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı.(Yaxşı insanla otur dur, pis insanla kəlimə kəsmə.), De-

ğirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.(Bir birini anlayan insanlar arasında sevgi olar.), Er olan 

ekmeğini taştan çıkarır.(Fərasətli insan çörəyini daşdan çıxarar.) 

Türk dilində torpaq kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Altın tutsa toprak olur.(Girişdiyi işi batıran adama deyilir.), Bir avuç altının olacağına, bir 

avuç toprağın olsun.(Qızıl xərclənib gedər, torpaq isə bar gətirər.), Toprağı işleyen ekmeği diş-

ler.(Əziyyət çəkən bəhrəsini görər.) 

Türk dilində dünya kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Baş sağlığı, dünya varlığı.(Ən böyük zənginlik can sağlığıdır.), Dünya malı dünyada ka-

lır.(Kəfənin cibi olmaz.), Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur.(Dünyada dərdi olma-

yan insan yoxdur.) 

Türk dilində su kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:  

Acı acıyı keser, su sancıyı.(Dinsizin öhdəsindən imansız gələr.), Acıkan doymam sanır, susa-

yan kanmam sanır.(Görməmişin gözü doymaz.), Akan su yosun tutmaz.(Tənbəl oturar, çalışqan vu-

rub keçər.) 

Bununla yanaşı türk və Azərbaycan dilində eyni ilə işlənən: Çaya düşən saman çöoünə yapışar.- 

Denize düşen yılana sarılır, Yaxşılıq et at dəryaya, balıq bilməsə də Xalıq bilər.- İyilik et denize at, balık 

bilmese Halik bilir, Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.-bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, 

Çay quşu çay daşı ilə vurular.-Çay kuşu çay taşı ile vurulur. və s.  atalar sözləri vardır. 

Oğuz qrupu türk dillərinə daxil olan Türkmən dili də kifayət qədər relyef leksiksının işləndiyi 

atalar sözləri ilə zəngindir. Onların bəziləri digər türk dilli xalqların atalar sözləri ilə oxşarlıq təşkil 

etməkdədir. Bunların bir neçəsinə nəzər salaq: 

Adamyñ yere bakanyndan gork, suvuñ sus akanyndan.(Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.), 

Dag dag bilen tapışmaz, adam adam bilen tapışar(Dağ dağa rast gəlməz, insan insana rast gələr.), 

Daş düşen yerinde togtasın, gız baran yerinde(Daş düşdüyü, qız getdiyi yerdə qalar.) 

Qaqauz türklərinin relyef vahidlərinin birbaşa və məcazi mənada işləndiyi atalar sözlərinə dair 

bir neçə misalı nəzərdən keçirək: 

Suser, sansın su aazına almış.(Saman altından su yeridir.),[5, 414] Allaa daayına görä kaar 

verer.(Allah dağına görə qar verər.), İki ateş arasında.(Odla su arasında), Diil hepsi altın, ne yala-

beer.(Hər parlayan qızıl deyil.), Düü demiri kızgınkan.(Dəmir tavada döyülər.), Denizdeki balıın 

panayırlıı olmaz.(Dənizdəki balığa qiymət biçilməz) 

İndi isə Oğuz qrupu türk dillərində işlənən relyef leksikasının frazeoloji aspektlərini tədqiq 

edək. Belə ki, Azərbaycan dilində od, alov mənasında işlənən sözün qaqauz dilində qarşılığı alif, 

yalın sözləridir. Lakin yalın sözünün bir digər mənası da Azərbaycan dilində olan yalın ayaq söz 

birləşməsinin vahid leksik vahidlə ifadə olunan biçimidir. Qaqauz dilində ateş sözü Azərbaycan di-

lindəki atəş, od, alov sözlərinin bənzəri olaraq işlədilir. Qaqauz dilində ateş sözünün işləndiyi çoxlu 

sayda deyim və atalar sözlərinə rast gəlmək mümkündür: Ateş içine girmee bir kimsey için.-Heç ki-

mə görə özünü təhlükəyə atma, Ateşten kurtulma da yalın içine razgetirmee.-Yağışdan qaçıb, yağ-

mura düşmək, Ateş etmeeden tütün çıkmee.-Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. və s. 

Qaqauz və türk dilində dere formasında, Azərbaycan dilində isə dərə olaraq işlənən sözün 

keçdiyi Azərbaycan dilindəki dərəni keçmədən hop demə atalar sözünün qaqauz dilində Etişmeyin-

jen dereye paçaları suama, türk dilində isə Dereyi görmədən paçaları sıvama bu şəkildə bənzər for-
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mada işlənməsi bu dillər arasında nəyinki ortaq atalar sözünün eyni zamanda oxşar mənaların oldu-

ğuna dəlalət edir. Qaqauz dilində dereye atmaa söz birləşməsini hərfi formada tərcüməsi, yəni dərə-

yə atmaq şəklində səslənişi yanlışdır, çünki bənzərliklərin olması hər zaman tərcümənin də eyniliyi 

demək deyildir, burada bu ifadə yıxmaq, yox etmək, məhv etmək mənalarında işlənməkdədir.  

Azərbaycan ədəbi dilində göl olaraq işlənən sözün qaqauz dilində qarşılığı gırla kəliməsidir ki, bu 

sözün digər bir mənası sayısız, çoxlu sayda deməkdir. Lakin gırla türk dilinin dialektlərində də işlənməklə 

eyni anlamda çoxlu sayda, sayısız mənalarını ifadə edir. Burada qaqauz ədəbi dili ilə türk dilinin şivə bən-

zərliyidiqqət çəkicidir. Həmçinin qaqauz dilində göbek sözü çayın ortasındakı ada mənasında işlənməkdə-

dir, həmçinin bu söz insan bədənində yerləşən göbəyi və meyvənin ortası(göbəyi) anlayışlarını da ifadə 

edir. Qaqauz dilində kanara sözünün digər bir mənası sürülərin otladığı otlaq, böyük qoyun sürüsü kimi 

anlamları vardır. Bununla yanaşı qaqauz dilində kanara sözünün frazeoloji, məcazi mənada cahil, tərbiyə-

siz eyni zamanda bu sözün daha doğru qarşılığı Balakən şivəsində işlənən  köntək[6, 261] kəliməsidir. Ka-

nara ba ifadəsi isə qaqauz dilində qarğış mənasında daş olasan anlamında işlənir. 

Qaqauz dilində set sözünün uçurum mənasından əlavə rəf, pəncərə kənarı, torpaq yığını, bənd 

anlamlarında da işləndiyini müşayət etmək olar. 

Qaqauz dilində strofa kəliməsi vardır ki, onun türk dilinə tərcüməsi kıta deməkdir, lakin bura-

da coğrafi anlayış olan materik, qitə yox, şeirdə olan qitə janrından bəhs edilir.  

Frazeoloji bənzərliklərdən bəhs edərsək qaqauz dilində taş olasın, taş üstünde taş burakma-

maa kimi ifadələr mövcuddur ki, bu ifadələr cüzi dəyişikliklərlə oğuz qrupu dillərinin hamısında 

eyni ilə işlənir. Qaqauz dilində toza aid frazeoloji birləşmə və məcazlar çoxluq təşkil edir, onlardan 

bəziləri ilə tanış olaq: Kulaan tozuna urmaa-qulaq ardına vurmaq, nice daulda toz-heç nəyin yox-

dur, xəstə deyilsən, sevmee nice tozu gözünde-gözünde toz gibi birini sevmək (hiç sevməmək)-gö-

zündə toz qədər dəyəri yoxdu və s.lərini misal göstərmək olar.  

Türkmən dilində nar sözü alov mənasında işlənir, lakin nar kəliməsinin türkmən dilində digər 

bir qarşılığı isə meyvə olan nar sözüdür ki, Azərbaycan dilindədə də nar meyvə adı bildirməklə ya-

naşı daha çox gündəlik danışıq dilindən çox, ədəbi dilimizdə əsərlər və poeziyada alov mənasında 

qarşımıza çıxır.  

Türkmən dilində relyef leksikası tanınmış XVIII əsr türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin 

Türkmenıň şeirində bolca həm ümumi, həm xüsusi relyef leksikası istifadə olunmuşdur: 

Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy, 

Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň; 

Gül-gunçasy – gara gözüm garasy, 

         Gara dagdan iner sili türkmeniň.[7, 655] 

 

                                          Amudərya ile Xəzər (dənizi) arası, 

      Çöl üstündən əsər yeli Türkmənin; 

     Gül qönçəsi - qara gözüm karası 

    Qara dağdan enər seli Türkmənin. 

 

Türkmən dilində cahanın yagtılmagı bilen tur ifadəsi dan yeri ağararkən ayağa qalxmaq mə-

nasında işlədilir. Qaqauz dilində işlənən alçak kəliməsinin bataqlıq mənasından əlavə, yer olaraq 

alçaq və təhqir mənasında alçaq sözləri qarşılıq olaraq işlədilir. Belə ki, alçaq kəliməsi nəyinki 

Azərbaycan, eyni zamanda türk və türkmən dillərinin izahlı lüğətlərini tədqiq edərkən effemizm 

formasında işləndiyini də müşayət edirik. Türkmən dilində alçaklık ifadəsinə də rast gəlinir, lakin 

yalançı ekvivalentlər türkmən dilindən qaqauz dilinə birbaşa tərcümə zamanı qarşımıza çıxa bilər. 

Belə ki, qaqauz dilində işlənən alçaklık kəliməsinin türkmən dilində həm alçaq yer anlayışı olaraq, 

həm də namərd mənasında qarşılığı vardır. Məhz bu səbəbdən alçaklık kəliməsinin türkmən dilində 

yer mənasında alçaq ərazini bildirən alçak kəliməsi, namartlık olaraq qarşılığı olan Azərbaycan di-

lində insanı mənfi keyfiyyət bildirən namərd kəliməsindən istifadə olunur. Bənzər effemizm qaqauz 

dilində aşaa formasında işlədilir.  
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Qaqauz dilində işlənən kara batak ifadəsinin türk dilində qarşılığı koyu bataklık, Azərbaycan 

dilində isə tünd, dərin bataqlıq ifadəsidir. Lakin kara batak ifadəsi eyni zamanda türk dilinin də 

leksik fondunda işlənir ki, bu ifadənin qarşılığı qaqauzcadakı sərbəst söz birləşməsindən fərqli sabit, 

frazeoloji birləşmə olmaqla insani keyfiyyət ərz edir. Belə ki, türk dilində işlənən kara batak ifadə-

sinin Azərbaycan dilində qarşılığı aya, ulduza dönmüsən, səni görənə şükür kimi ifadələrlə əvəz 

edilməklə daima ünsiyyətdə olmadığımız insanı səciyyələndirmək məqsədi ilə işlədilir.  

Qaqauz dilində diklik sözünün eyni zamanda özünü bəyənmə, kibirlənmə mənaları da vardır 

ki, bənzər söz Azərbaycan dilində lik morfeminin çıxarılıb, baş kəliməsinin artırılması ilə dikbaş 

formasında işlədilir. 

Ümumilikdə götürdükdə relyef leksikasının frazeoloji birləşmələrdə, bədii ədəbiyyatda Oğuz 

qrupu türk dillərində işlənmələrində bənzərliklərin olması onların tarxi mənşə kökləri ilə bağlı ol-

maqla birlikdə, tarixi zaman kəsiyində bəzi fərqliliklərin, tamamilə fərqli anlayışların meydana çıx-

ması da ortaq əlamətlərlə bərabər fərqliliklərin istər leksik, dialektoloji qatda, istərsə də Oğuz qrupu 

türk dillərinə daxil olan Azərbaycan, türk, türkmən və qaqauz xalqlarının qədim və müasir ədəbiy-

yat nümunələrinin təhlilindən görmək mümkündür. 
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Relief vocabulary is found in the works of classical and modern writers, in different genres of 

our folklore, proverbs, bayati, sagas. The existence of a common history of the Oguz group of 

Turkic languages shows that phraseological units, idioms were used in similar terms in their 

proverbs. In turn, fiction is defined in certain styles, the metaphors of the trait, therefore, derive 

from the original meaning of the word and in the form of additional meanings and figurative 

expressions. 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ  РЕЛЬЕФНОЙ ЛЕКСИКИ  

В ФРАЗЕОЛОГИЧКОМ  И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРЕ  
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Рельефная лексика встречается в произведениях классических и современных писателей, в 

разных жанрах нашего фольклора, пословиц, баятов, саг. Существование общей истории 

огузской группы тюркских языков показывает, что фразеологические единицы, идиомы исполь-

зовались в сходных терминах в их пословицах. В свою очередь художественная литература 

определяется в определенных стилях, метафорах черты, следовательно, происходят из первона-

чального значения слова и в форме дополнительных значений и образных выражений. 

Ключевые слова: огузкая группа тюрецких языков, рельефная лексика, фразеология, 

художественная образность, пословицы 
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QACARLAR DÖVRÜNDƏ POEZIYADA DİNİ MEYLLƏR 

  

Əqiq Gülnar Zöhrab  

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

gulnarjafarzade2002@gmail.com 

 

Hikmət və gözəllik xəzinəsi olan Şərq ədəbiyyatı, xüsusilə poeziya daim insanların idrak və tə-

fəkkürü, daxili dünyası ilə əlaqəli şəkildə inkişaf etmiş və cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin 

göstəricisi olmuşdur. Farsdilli poeziya uzun bir təkamül prosesi keçmiş, səfəvilər sülaləsinin haki-

miyyətə gəlişi ilə dini-fəlsəfi səpkidə inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Səfəvilər dövründə Möhtə-

şəm Kaşani kimi şairin yaradıcılığında fars, Məhəmməd Füzuli kimi ustad şairin qələmi ilə türk di-

lində dini-mistik şeirin mükəmməl nümunələri meydana gəldi. XIX yüzillikdə qacarlar dövründə di-

ni məzmunlu poeziya öz inkişafının ən yüksək mərhələsini keçmişdir. Bunun əsas səbəbi qacar şah-

larının dərin dini etiqada malik olması və cəmiyyətdə öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün 

ruhani təbəqəsinin nüfuzuna arxalanmaları idi. Şiəlik ideologiyasını əks etdirən mərsiyə, növhə və 

digər təziyə şeirləri bu dövrün əsas poeziya formaları idi. Özləri də şair olan Fətəli şah və Nasirəd-

din şah kimi qacar hökmdarları da öz yaradıcılıqlarında dini mövzulara böyük əhəmiyyət verirdi-

lər. Bu dövrdə məhz farsdilli poeziyanın təsiri ilə Azərbaycanda da Əbülhəsən Raci, Abdulla bəy 

Asi, Mirzə Həbib Qüdsi, Qumri Dərbəndi kimi qüdrətli  şairlər mərsiyyə ədəbiyyatının dəyərli nü-

munələrini yaratmışlar.  

Açar sözlər: qacarlar, XIX əsrdə poeziya, Fətəli şah Qacar, mərsiyə, dini mövzular 

 

Orta əsrlər Şərq poeziyasının inkişaf dinamikasını nəzərdən keçirdikdə bu dövrdə şairlərin ya-

radıcılığına əsasən idealist düşüncə tərzi hakim olduğunun və ən mühüm əsərlərin kainatda hər şe-

yin Allahın hökm və iradəsi ilə baş verməsi fikrinə inam əsasında meydana gəldiyinin şahidi oluruq. 

VIII yüzillikdən başlayaraq Şərqdə islam dini və müsəlman mədəniyyətinin təsiri altında ədəbiyyat 

Qurani-kərimdən qaynaqlanan ilahiyyat, hədis və rəvayətlər, islam fəlsəfəsi, hikmət və kəlam elm-

ləri ilə yanaşı inkişaf etməyə başladı. Tərki-dünyalıq, qənaət, nəfsin boğulması və bu dünyanın fani 

hesab edilməsi kimi sufizm çalarları qədim dövrlərdən bəri müxtəlif xalqların, xüsusən hind fəlsəfə-

sində özünü göstərsə də, bu cərəyanın mükəmməl şəkildə müsəlman Şərqində yarandığını iddia et-

mək olar. Böyük sufi şeyx və arifləri  öz ideya və amallarını şərh edərkən müqəddəs Qurani-kərimə, 

Həzrəti-Məhəmmədin hədislərinə və mötəbər dini rəvayətlərə istinad edirdilər. Təkcə bunu demək 

kifayətdir ki, “Mövlana Cəlaləddin Rumi  böyük sufi ensiklopediyası hesab edilən “Məsnəviye-mə-

nəvi”ni nəzmə çəkərkən altı yüz  doxsanadək dini rəvayət və hədislərdən bəhrələnmişdir.” [1, 29] 

X-XI əsrlərdən başlayaraq təsəvvüf poeziyası müqəddəs Quran ayə və qissələri ilə yanaşı, İbn Sina, 

Şeyx Əbu Səid Əbül-Xeyr, İmam Qəzali, Cüneyd Bağdadi, İbn Ərəbi, Bəyazid Bəstami kimi böyük 

müsəlman alimlərinin fəlsəfi kəlamına istinad edərək formalaşırdı. Tərki-dünyalığı, axirət həyatının 

əbədiliyni təbliğ edən zühdiyyə ədəbiyyatı da bu dövrdə yaranmağa başladı.  

Farsdilli poeziyada dini mövzulara meyllilik səfəvilər dövründə daha güclü şəkildə təzahür et-

mişdir. Səfəvi sultanları samani və qəznəvilər kimi hökmdarların tərifinə mədhiyyələr  yazan şairlə-

rə deyil, islam peyğəmbəri və əhli-beytin şəninə qəsidələr yazan şairləri mükafatlandırırdılar. Bu 

dövrün ən qüdrətli şairi I Şah Təhmasib Səfəvinin zamanında yaşamış şəmsül-şüəra ləqəbli Kəma-

ləddin Möhtəşəm Kaşani (1528-1588) mərsiyə ədəbiyyatının ən mükəmməl nümunələrini yaratmış-

dır. Səfəvilər dövrünün poeziyasına xas olan xarakterik cəhət dini-məzhəbi mövzularda yazılmış şe-

irlərə üstünlük verilməsidir. Öz siyasi və dini görüşlərində Həzrət Əli başda olmaqla, on iki şiə ima-

mını meyar seçən Səfəvi şahları saray çərçivəsində inkişaf edən ədəbiyyatda  dini mövzuların təbli-

ğinə böyük əhəmiyyət verirdilər. Tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, “Səfəvilərin öz dövlətlərinin əsa-

sını möhkəmləndirmək üçün şairlərin mədhiyyələrinə ehtiyacları yox idi.” [2, 252]  Bu səbəbdən ar-
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tıq şairlər hökmdarları və onların ailə üzvlərini deyil, məhz əhli-beyti, Həzrət Əli, İmam Hüseyn və 

Kərbəla şəhidlərini vəsf etməklə səfəvi sultanlarının rəğbətini qazanmağa can atırdılar. Salnaməçi 

İskəndər bəy Münşi “Tarixi-aləmarayi-Abbasi”  əsərində bu dövrün ən məşhur ədəbi simalarından 

olan Möhtəşəm Kaşani haqqında hətta belə bir məşhur əhvalatı nəql edir ki, bir gün o, Şah Təhmasi-

bə həsr etdiyi qəsidəsini oxuyarkən şahdan ənam əvəzində belə bir cavab almışdır: “Şairlər dillərini 

mənim üçün şeir yazmağa bulaşdırmaqdansa, vilayət şahı Həzrət Əli (ə.) və məsumların şəninə qə-

sidələr yazsınlar. Buna görə isə əvvəlcə o müqəddəslərin pak ruhundan, sonra isə bizdən bəxşiş istə-

sinlər.” [3, 333] 

Səfəvilərin süqutundan sonra hakimiyyətə gələn əfşar və zənd sülaləsi zamanında ruhani təbə-

qəsinin nüfuzunun aşağı düşməsi (xüsusilə Nadir şah Əfşarın dövründə) dini mövzuların əhəmiyyə-

tini itirməsinə gətirib çıxardı. XVIII yüzilliyin sonlarında qacarların siyasi hakimiyyət əldə etməsi 

ilə ölkənin əsas idarəçilik sistemi olan teokratiya monarxiyasıının mühüm siyasi dayağı yenə də ru-

hanilər oldu. Ruhanilərin hakim dairələrdə və cəmiyyətdə nüfuz sahibi olması  özünü ədəbi mühitdə 

də göstərirdi. Bu sülalənin banisi Ağa Məhəmməd xanın dərin dini etiqadı və ruhaniləri əzizləməsi 

haqqında elə bir məlumata rast gəlinmir, mənbələr daha çox onun hərbi səfərlərindən və sərkərdəlik 

bacarığından söz açırlar. Lakin sonrakı Qacar hökmdarları xüsusilə Fətəli şah və Nasirəddin şahın 

bütün hakimiyyətləri boyunca öz dini görüşlərinin təsiri altında olduqları məlumdur. Bu iki Qacar 

şahı həm həyata keçirdikləri siyasi reformalar zamanı, həm də bədii yaradıcılıqlarında yüksək dini 

etiqada malik olduqlarını nümayiş etdirmişlər.  

Fətəli şahın və sonrakı qacar şahlarının da dövründə yaşayıb yaradan digər saray şairləri də öz 

yaradıcılıqlarında mədhiyyələrlə yanaşı dini məzmunlu qəsidə və mərsiyələrə yer verirdilər. Bu 

dövrün şairlərindən Səba Kaşani, Nişat İsfəhani, Ədibülməmalik Fərahani, Vüsal Şirazi, Yəğma 

Cəndəqi, Süruş İsfəhani, Füruği Bəstami, Qaani Şirazi və başqaları peyğəmbərə, Həzrət Əli, İmam 

Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinə həsr olunmuş hüzn dolu qəsidə və növhələr yazırdılar. Fətəli şahın 

məliküşşüərası Fətəli xan Səba Kaşani hətta yaradıcılıqlarını təqdir və təqlid etdiyi böyük söz ustad-

ları Firdovsi və Nizamiyə üzünü tutub onların dinə qarşı çıxan hökmdarları tərif etmələrinə mənfi 

münasibətlə yanaşır və deyirdi: 

 چه استاد گنجه چه دانای طوس   سزد گر روانشان بود در فسوس

 ز هر مایه گوهـر پراکنده گنــج   اگر چه ز هر در بسی برده رنج

 بهــره اژدهــا گنجشـــاننه جز    ولی سر به سر بیهوده رنجشــان

 که او نـامـــه مصطفـی را درید   یکی نـــام پــرویــز را بر کشیــد

 ستایشگـــر آمد مغـــی چنــد را   یکــی زنــده کـــرد آیــت زنـد را

 سزد گر کند دعــوی خســروی   نظامــی کــــه در گفتـــه پهلــوی

 نامـش بـرآراسته پنــج گنــجبه    به دوران بهـرام سـر بـرده رنـج

[4, 308] 

Əgər ruhları əfsus etsə dəyər, 

Gəncəli ustadın və ya tuslu alimin. 

Əgər ki, hər qapıdan bir əziyyət çəkdi, 

Hər gövhərin mayasından bir xəzinə payladı. 

Lakin başdan başa boşdur əziyyətləri, 

Xəzinələrindən əjdəhadan başqa faydalanan yoxdur. 

Biri Xosrov Pərvizin adını ucaltdı, 

O Xosrov ki,, peyğəmbərin məktubunu cırdı.  
Biri Zənd nişanəsinə dirilik bəxş etdi, 

Bir neçə muğa sitayiş etməyə gəldi. 

Nizami ki, pəhləvi dilində 

 Padşahlıq iddiası etməyə layiqdir. 

Bəhramın dövründə əziyyət çəkdi, 

Adını beş xəzinə ilə bəzədi. 
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Bu beytlərdən də görünür ki, şairlərin təfəkküründə kök salmış etiqad onlara ilham verən əsas 

elementlər olmuşdur. Əsrlər boyunca xalqın dərin hüznlə yad etdiyi Aşura hadisələri, Kərbəla şə-

hidlərinin təsviri  şairlərin yaradıcılığna da yol tapmış, bu dövün xarakterik obrazlarına çevrilmişdir. 

Bu səbəbdən dini mövzular dövrün ədəbi mühitinin formalaşmasında aparıcı rol oynayırdı. Fətəli 

şah Qacarın da yaradıcılığında dini-məzhəbi mövzulara həsr olunmuş qəzəl və qəsidələr  mühüm 

yer tutur. Əslində şairin qəlbindən gələn səmimi duyğularını qələmə aldığı mərsiyələr lirik şeirin bir 

növüdür Bədii sənətkarlıq baxımından məzhəbi mövzularda mükəmməl qəsidə və mərsiyələr yazan 

Fətəli şah səfəvilər dövrünün məşhur mərsiyə şairi  Möhtəşəm Kaşanini özünün  böyük ustadı hesab 

etmiş və dini səpkidə yazdığı şeirlərdə onun üslubundan bəhrələnmişdir. Fətəli şah Möhtəşəmin on 

iki bəndlik mərsiyələrı səbkində Kərbəla müsibətinə həsr etdiyi aşağıdakı qəsidəni qələmə almışdır. 

 

 ـن زمیـــن واژگـــون نشددر ماتم حسیـ در حیرتم که چرخ چرا غـرق خـون نشــد

 رخســـار آفتـــاب چـــرا قیـــرگون نشد چون آفتاب یثرب و بطحــا غــروب کــرد

 بنیـــاد کاینـــات چـــرا ســرنــگون نشد چون فخر کاینات نگون شد ز پشت زمیـن

 این جان سخت از تــن یاران برون نشد جان جهان زجسم جهان رفت ووین عجب

 ساکن چرا سپهر وزمین بی سکون نشد ان امــامــت چـــو بــر زمیـــنافتـاد آسمــ

 بر رهنمای خلــق کســی رهنمــون نشد آن تیـــره شـب دریــغ که در دشـت کربال

 معدوم از برای چه این چــرخ دون نشد خاقان به ماتــم شه دیــن گفــت بــا فغـــان

[5. 393] 

Heyrətdəyəm ki, fələk niyə qana qərq olmadı, 

Hüseynin matəmində Yer kürəsi niyə çevrilmədi? 

Mədinənin və Kərbəlanın günəşi qürub edəndə 

Günün üzü niyə qır kimi qaralmadı? 

Kainatın fəxri yerə düşəndə 

Kainatın bünövrəsi niyə dağılmadı? 

Cahanın canı cismindən ayrıldı və əcəb ki, 

Bu möhkəm can dostların canından ayrılmadı. 

İmamət günəşi yerə düşərkən 

  Niyə göy hərəkətsiz qalmadı və yer tərpənmədi? 

  O qaranlıq gecədə əfsus ki, Kərbəla çölündə, 

  Xalqa yol göstərənə kimsə yol göstərmədi. 

  Xaqan,  dinin şahının matəmində fəğan ilə 

  Bu alçaq fələk nədən məhv olmadı? 

XIX yüzillikdə klassik tərzdə yaranmış dini məzmunlu poeziyanın tipik nümunəsi olan bu qə-

sidədə şair hər beytdə səsələndiridiyi cavabsız ritorik suallarla şiə-müsəlman dünyasının Aşura ha-

disələrinə münasibətini açıqlayır. “Şəhidlərin ağası” İmam Hüseyni “Mədinə və Kərbəlanın günə-

şi”, “kainatın fəxri”, “imamət günəşi”, “xalqa yol göstərən”, “dinin şahı” kimi epitet və təşbihlərlə 

təsvir edərək onun müsəlman dünyasındakı yüksək məqamına işarə etmişdir. 

Şairin divanının qəsidələr bölməsinə daxil olan Həzrət Əlinin şəninə yazdığı aşağıdakı qəsidə 

onun güclü şeir təbindən xəbər verir.  

 

 زلفــت نشـان  ز سنبــل بـاغ جنـان دهــد  دهد چشمت ز سحر جـادوی بابل نشان

 لعـــل لبــت تــوان به تــن نـاتــوان دهــد  ات همـه دم خون به دل کندتیر کرشمه

 ناخورده  زخم خصم وی از بیم جان دهد   با ذوالفقار حمله  کند  گر بسوی خصم

 اب آشیـان دهـدعصفـور را به چنگ عقـ  نــــواز اوعدل ضعیف پــرور عاجـــز

 [5; 132] 

  Gözün Babil cadusunun sehridir, 

Zülfün cənnət bağının sünbülüdür sanki. 

İşvə oxun hər an qəlbi qana boyayır, 

Dodağının ləli cansıza can verər. 
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Düşmənə tərəf zülfüqarı ilə həmlə etsə,  

Zərbə dəyməmiş qorxudan canını tapşırar. 

Onun zəif və acizləri əziz tutan ədaləti ilə 

Quşcığaz qartalın caynağında yuva qurar. 

Şeirlərində əsasən, dünyanın vəfasızlığına, həyatın əbədi olmadığna və hər anın qənimət 

sayılmasına işarə edən şair zəmanəsinin təfəkkür tərzindən uzaqlaşmağa səy göstərir, onun düşüncə 

tərzi daha çox orta əsr sxolastik fəlsəfi fikrinə söykənir. Səfəvilər dövründən başlayaraq ədəbi 

mühitdə o cümlədən poeziyada hakim olan məzhəbi mövzulara müraciət qacarlar dövründə, Fətəli 

şahın taxta çıxması ilə bir üslub kimi təşəkkül tapdı.  

Həzrət Əliyə, onun hünər və rəşadətinə həsr olunmuş qəsidələrə Fətəli şahın divanında çox 

rast gəlmək olar. O, qəsidələrindən birində Həzrət Əlinin məqamını müqəddəs Kəbə ilə eyniləşdirir: 

 همچون کبوتران حرم در کبوتری  به دور سرای تو روز و شب روحانیان 

[5; 130] 

 Ruhanilər sənin sarayının ətrafına gecə-gündüz 

 Hərəm göyərçinləri kimi göyərçinlik edirlər(fırlanırlar). 

Şərq mifologiyasının ənənəvi obrazlarına müraciət etmək, xüsusən dini rəvayətləri ön plana 

çəkmək romantizm əsərlərinə xasdır. Fətəli şahın bədii irsində romantizm yüksək həddə çatmışdır, 

o, lirik qəzəllərində olduğu kimi dini məzmunlu qəsidələrində də insan qəlbini riqqətə gətirən hiss 

və həyəcanların yer aldığının şahidi oluruq. Onun yaradıcılığında üstünlük təşkil edən dini 

mövzular arasında səkkizinci şiə imamı İmam Rzaya ithaf etdiyi qəsidələr də çoxdur. Bir neçə dəfə 

Kərbəla ziyarətində olan şah bu məkanı özünə ümid və pənah yeri hesab edir: 

 بنده سان بر درگه شاه خراسان می روم  سرفرازی دو عالم آستان بوسی اوست

[5; 136] 

 Hər iki aləmdə başucalığı onun astanasını öpməkdədir, 

 Qul kimi Xorasan şahının dərgahına gedirəm. 

İranlı ədəbiyyatçünas və tarixçi Əliəsgər Şəmim bu dövr haqqında yazır ki, “Cəmiyyətdə 

insanların mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin formalaşması üçün məzhəbi məktəbdən başqa heç bir istinad 

mənbəyi mövcud deyildi.” [6, 383] 

Fətəli şah Qacar 1834-cü ildə İsfəhanda vəfat etmiş, onu öz vəsiyyətinə görə Qum şəhərində 

İmam Rzanın bacısı Həzrəti-Məsumənin məqbərəsində hələ sağlığında düzəltdirdiyi sərdabədə dəfn 

etmişlər. Onun məzarının üzərində özünün yazdığı və onun əhli-beytə ixlasını nümayiş etdirən 

aşağıdakı iki rübai həkk edilmişdir: 

 در حضرت معصومه پناه آوردم  خاقانم و یک جهان گناه آوردم

 بر درگه کبــریــا گــــــواه آوردم  مهر نبی و دخت علی را یارب

[5, 340] 

Xaqanam, bir dünya günah gətirmişəm, 

Həzrəti-Məsuməyə pənah gətirmişəm. 

Nəbinin və Əlinin qızının  məhəbbətini  

İlahi dərgaha şahid gətirmişəm. 

 

 ز اورنگ خالفت شده دستم کوتاه  ام ز دیهیم و کالهخاقانم و وامانده

 یــا فــاطمــه اشفعــی لنــا عنــدهللا  اندر حرمت به مسکنت جسته پناه

[5, 341] 

Xaqanam, acizəm tac və papaqdan, 

Şahlıq taxtından əlim üzülüb. 

Sənin hərəminə miskinliklə pənah gətirib 

Ey Fatimə, bizi Allahın yanında şəfaət eylə.  

Fətəli şahın sonrakı davamçısı və nəvəsi qacar hökmdarı Nasirəddin şah (1831-1896) da öz 

sələfi kimi şair olmuş, onun şeir divanı yadigar qalmışdır. Nasirəddin şahın yaradıcılığında xüsusilə 

dini məzmunlu şeirlər üstünlük təşkil edir. Onun qələminə məxsus olan növhə və mərsiyələr indi də 
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İranda əza məclislərində məşhurdur. Nasirəddin şah Qacarın divanında islam peyğəmbərinə, həzrət 

Əliyə, imamlara və Kərbəla şəhidlərinə həsr etdiyi çoxsaylı farsca qəzəl-qəsidələri ilə yanaşı azəri 

türkcəsində yazdığı bir qəsidəyə də rast gəlinir. Qaynaqlarda onun fars, ərəb dillərii ilə yanaşı 

fransız, bir az da ingilis dilini bilməsi haqqında məlumatlar var. Qacar şahının bu dillərlə yanaşı, 

azəri türkəsini də yaxşı bildiyinə şübhəmiz yoxdur. Çünki türk əsilli bu xanədanın əksər şahzadələri 

Təbrizdə böyüyüb tərbiyə almış, fars dili ilə yanaşı türkcə də öyrənmişlər. Şairin divanında rast 

gəldiyimiz bir türk dilində şeiri bunu sübut edir. Bəlkə də onun Azərbaycan türk dilində yazdığı 

şeirlərinin sayı çox olmuş, lakin itib-batmışdır. O, bu məzhəbi məzmunlu qəsidəni  şiələrin şəhid 

imamı İmam Hüseynə həsr etmişdir: 

Qoydum qədəm İmam Hüseyn rəvağına, 

Düşdü könül təvaf eləmək iştiyaqına. 

Öpdüm hərəmi-hərəmin, qəbrin qucaqladım, 

Gördüm Hüseyn Əsğərin almış qucağına. 

Hərdən boğazının yarasından qanın silir, 

Hərdən qoyur dodağını atəşin dodağına. 

Qəbri-Əliəkbəri payini-payidə 

Gördüm ki, qönçə tək asılıb gül budağına. 

Dərban o bargahda qəbri-həbib idi, 

Yetmiş iki qərib  şəhidin rəvağına. 

Hər qəbr sahibin soruşdum ki, kimdi bu? 

İxlas ilə qoyum üzümü ta ayağına. 

Nagah ucaldı Həzrəti-Abbas nərəsi 

Key nabələd dəxil ziyarət səyağına. 

Mən hər şəhiddən yaxınam ağlayan gözə, 

Sağ olanı həmişə göndər su sorağına. 

[7, 333] 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, on doqquzuncu yüzillikdə doğma torpaqlarımızın ikiyə bölünmə-

si xalqımızın parçalanmasına səbəb olsa da, həmin dövrün ədəbi ənənələri bütöv Azərbaycan ədə-

biyyatında öz  əksini tapmışdır. Bu dövrdə iranlı şairlərin, xüsusən cənubi azərbaycanlıların təsiri 

ilə Şimali Azərbaycanda da dini-məzhəbi məzmun kəsb edən dəyərli poeziya nümunələri yaranmış-

dır. Xalqımızın uzun illər boyunca qoruduğu adət-ənənələrindən olan məhərrəmliklə bağlı məraism-

lər bədii ədəbiyyatda da təzahür etmişdir. Şimali Azərbaycanda  Kərbəla şəhidlərinə matəm saxla-

yaraq təziyə məclisləri qurulması ilə bağlı böyük ədib Firudin bəy Köçərli yazırdı: “Əgər iradü-eti-

raf olunsa ki, kədər ilə səfa, qəm ilə sürur, yaş ilə quru bir yerdə ola bilməz, bunlar bir-biri ilə zidd 

olduğu halda uyuşmaz, onda deyə bilərik, bəli, İmam Hüseyn (ə) müsibətində bu feyz vardır. Bir 

yandan ağladır, bir yandan nuraniyyət bəxş edib şad qılır; bir yandan qəmləndirir, bir yandan qəmi-

qüssədən azad edir...Bu feyzi-bərəkət, bu qeyri-adi halət və xüsusiyyət ancaq seyyidüş-şühəda mü-

sibəti-əzasına müxtəsdir, ancaq mahi-mühərrəmdə tərtib olunan təziyələrdə hiss olunur.” [8. 355] 

Dini-mistik poeziya İran ədəbiyyatında olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatında da əslində 

müsəlmanların peyğəmbər və əhli-beytə, xüsusilə dörd məsuma (Həzrət Əli, Fatimeyi-Zəhra, İmam 

Həsən və İmam Hüseyn) olan sevgisindən qaynaqlanmış, Kərbəla hadisələri ilə əbədilik qazanmış-

dır. Xalq əsrlər boyunca yaşadığı matəmi poeziyanın əsas növlərindən biri olan  mərsiyə və növhə-

lər şəklində ifadə edərək müasir dövrümüzədək yaşatmışdır. “Azərbaycan türkcəsində mərsiyələr 

əsasən Səfəvi hakimiyyəti zamanından (XVI əsr) şiəliyin təbliği ilə bağlı inkişaf tapmağa başlamış, 

Qacarlar hakimiyyəti dövründə (XVIII əsrin sonu, XIX əsr) ən yüksək mərhələy çatmışdır.” [9. 

132] Təsadüfi deyil ki, XIX əsrdə Əbülhəsən Raci, Dilsuz, Sərraf kimi cənublu soydaşlarımızın ya-

radıcılığından təsirlənərək Şimali Azərbaycanda da Qumri Dərbəndi, Mirzə Kərim Şüai, Mirzə Cəb-

rayıl Sepehri, Abdilla bəy Asi, Mirzə Həbib Qüdsi kimi şairlər əhli-beyti, xüsusilə İmam Hüseyn və 

Kərbəla şəhidləri vəsf edərək mərsiyə ədəbiyyatının mükəmməl nümunələrini yaratmışlar. Hətta A. 
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Bakıxanov, S. Ə. Şirvani kimi maarifpərvər şairlər də minillik tarixi olan təziyə mərasimlərinə la-

qeyd olmamış, öz yaradıcılıqlarında bu mövzulara da yer vermişlər.  
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Oriental literature, especially the poetry, which is a treasure of wisdom and beauty, has 

always been developed in connection with the intellekt and thought, also inner world of people and 

has been an indicator of the spiritual and moral values of society. Persian-language poetry has gone 

through a long evolutionary process, with the appearing of the Safavids dynasty had entered 

towards  religious-philosophical way of progress. During the Safavid era, Persian poet Muhtasham 

Kashani, turkish poet Mohammed Fuzuli created the perfect examples of the religious-mystical 

poem in Persian and Turkish language. In the 19th century, religious persistent poetry passed the 

highest stage of the progress. The main reason of this progress was the fact that the Gajar kings had 

deep religious beliefs and relied on the authority of the spiritual power in society. Mersiye, novhe 

and other kind of poems  reflecting the Shiitism ideology were the main poetry forms of this period. 

Qacar rules such as Fathali shah and Nasireddin Shah, who were themselves poets, also attached 

great importance to religious issues in their works. During this period, influential poets such as 

Abulhasan Raji, Abdulla Bey Asi, Mirza Habib Qudsi and Qumri Darbandi created valuable 

examples of religious literature in Azerbaijan under the influence of Persian poetry. 

Key words: gajars,  poetry in XIX century, Fatali shah Qajar, mersiye, religious issues 
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Сокровищница мудрости и красоты - Восточная литература, особенно поэзия пос-

тоянно развивалась в тесной связи с внутренними переживаниями народа и явилась показа-

телем морально-нравственной ценности общества.  Персоязычная поэзия прошла долгий 

путь процветания и, с приходом к власти династии Сефевидов, стала развиваться в рели-

гиозно - философских учениях. 
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В эпоху Сефевидов были созданы такие превосходные произведения, как стихи на 

персидском языке Мухтешем Кашани , религиозно - мистические стихи на тюркском языке , 

принадлежащие перу талантливого поэта Мухаммеда Физули. В XIX веке поэзия на рели-

гиозную тематику эпохи Каджаров получило своё высшее развитие. Главной причиной этого 

является то,что правители Каджаров имели глубокие религиозные убеждения и для укрепления 

своей власти в обществе опирались на влияние религиозного сословия. Основной поетической 

формой того периода были стихи, отражающие шиитскую идеологию (мерсийе, новхе и др.). 

Являясь поэтами,  Фатали шах и Насреддин шах из династии Каджаров в своём творчестве 

уделяли большое внимание религиозной тематике. В этот период под влиянием персоязычной 

поэзии такие видные поэты Азербайджана, как Абульгасан Раджи, Абдулла бек Аси, Мирза 

Хабиб Гудси, Гумри Дербенди создовали ценные произведения литературного жанра мерсийе. 

Ключевые слова: каджары, поэзия в XIX веке, Фатали шах Каджар, мерсийе, религи-

озные темы 
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FRANSIZ ƏDƏBİYYATININ TƏDQİQİ VƏ TƏRCÜMƏSİNDƏ MİKAYIL  
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Məqalə görkəmli ədəbiyyatşünas alim Maykl Rafilinin fransız ədəbiyyatının tədqiqi və tərcü-

mələrinə həsr edilmişdir. Tədqiqata Çarlz Monteskyonun, Pierre Jean Beranger və Henri Barbus-

se'nin əsərlərinə həsr edilmiş məqalələr, M. Rafilinin V. Hüqoya aid bir sıra məqalələri müasir ədə-

bi tənqidin prinsipləri nəzərə alınmaqla yenidən düşünülmüşdür. M. Rafili fransız ədəbiyyatının ən 

gözəl əsərlərini tərcümə etdi: Les Miserables, Notre Dame de Paris, Gülən Adam, Ata Goriot və qı-

sa hekayələr. Bu əsərlər o dərəcədə peşəkarlıqla tərcümə olundu ki, illər sonra heç bir dəyişiklik ol-

madan yenidən nəşr olunur. 

Dövrünün ideoloji təzyiqi altında etdiyi bəzi araşdırmalarda birtərəfli təhlil aparılmasına 

baxmayaraq, fransız ədəbiyyatının öyrənilməsində və tərcüməsində M.Rəfilinin rolu əvəzedilməzdir. 

Açar sözlər: M.Rəfili, Fransa, ədəbiyyat, tərcümə, tədqiqat 

 

Giriş  

XIX əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda Qərb ədəbiyyatına böyük maraq yaranmış, az 

da olsa, tərcümələr edilməyə başlanmışdı. XX əsrin əvvəllərində Əli bəy Hüseynzadənin başçılığı 

altında füyuzatçılar Avropa ədəbiyyatından yeni-yeni tərcümələr edərək “Füyuzat” jurnalının müx-

təlif nömrələrində nəşr etdirmişdir. Qərb ədəbiyyatına artan maraq və tərcümələr bu ədəbiyyatın 

tədqiqini labüd etmişdir. Azərbaycanlı oxucular üçün yeni olan süjet xətləri, mühit, obrazlar aləmi-

nin oxucuya düzgün çatdırılmasında ədəbiyyatşünas alimlərin böyük xidməti olmuşdur. 

Müqayisəli Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığın yaradıcılarından biri olan Mikayıl Rəfili XX əs-

rin birinci yarısında Avropa ədəbiyyatının tədqiqatçıları sırasında özünəməxsus yer tutan alimləri-

mizdəndir. Gənc yaşlarından Qərb ədəbiyyatı ilə məşğul olan, araşdıran, tərcümə edən alimin elm-

lər namizədliyi işinin “Qərbçi türklər” adlanması da təəccüb doğurmur. 

Mikayıl Rəfili fransız ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından biri kimi: İstər Avropa, istərsə 

də dünya ədəbiyyatının əbədiyaşar incilərinin yarandığı fransız ədəbiyyatı alimlərimizin daim diq-

qətində olmuş və olmaqda davam edir. Fransız ədəbiyyatını dərindən bilən, tədqiq edən M.Rəfili 

XX əsrin 20-ci illərində “Romantizm və Viktor Hüqo” adlı silsilə məqalələrlə çıxış etmiş, roman-

tizm ədəbi cərəyanın yarandığı tarixi dövrü və mühiti təfərrüatı ilə tədqiq etmişdir. Mikayıl Rəfili 

tədqiqatlarında romantizmi klassizmlə müqayisə edərək yazırdı: “Klassizmin ümum tərəfindən qə-

bulu ehtimal edilən bütün əhvali-ruhiyyə, fikir və prinsipləri əhatə edirdi. Romantizm isə, əksinə 

olaraq fərdi hisslərin, fərdi münasibətlərin ifadəsi üçün çırpınırdı. Klassik hər şeydən əvvəl məntiq 

sahibi idi. Ağıl onun üçün birinci sırada idi. Romantik isə əksinə olaraq ağılla deyil, təxəyyüllə ya-

zar” (1, s.31).  Məlumdur ki, Fransada eləcə də, Avropada romantik dramaturgiyanın yaranmasında 

Viktor Hüqonun böyük xidmətləri olmuşdur. Onun qələmə aldığı “Kromvel” dramının müqəddimə-

si ədəbiyyatda yeni romantik dramaturgiyanın nəzəri bəyannaməsi hesab olunur. Müqəddimədə 

V.Hüqo həyat həqiqəti ilə sənət həqiqəti arasındakı fərqi əsas almış, romantizmi və klassizmi qarşı-

qarşıya qoymuşdur. Klassizmin müddəalarının çürüklüyünü isbat etməyə çalışmışdır. Tədqiqatların-

da V.Hüqonun fikirləri ilə razılaşan M.Rəfili qeyd edirdi ki, sənətkar həyatı bütün əlvanlığı ilə ver-

məlidir. Həyatda həm faciəvi, həm də gülüş doğuran məqamlar, həm gözəllik, həm də çirkinlik yan-

yana dayanmışdır. Həyatı və insan xüsusiyyətlərini birtərəfli vermək ədəbiyyatda nöqsandır. İstər 

həyatı, istərsə insanı verərkən yerli, milli, tarixi xüsusiyyətləri nəzərdə tutmaq lazım gəlir. V.Hüqo 

“Kromvel” dramında da öz nəzəri fikirlərinə sadıq qalaraq Kromveli həm sərkərdə və dövlət xadi-

mi, həm də ata, istedadsız şair, zəif iradəli bir adam kimi təsvir etmişdir (1, s.32). Tədqiqatçı bu sil-
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silə məqalələrində V.Hüqonun yalnız dram əsərlərindəki ədəbi cərəyan dəyişikliklərini deyil, həm-

çinin nəsr əsərlərindəki romantizmdən realizmə keçid mərhələlərini, böyük yazıçının yaradıcılığın-

dakı rəngarəngliyi böyük ustalıqla təqdim edə bilmişdir. 

M.Rəfili sonralar yenidən ziddiyyətli və zəngin yaradıcılıq yolu olan böyük fransız yazıçısı 

V.Hüqonun yaradıcılığından bəhs edən araşdırmalar aparmışdır. Belə məqalələrdən biri ədibin anadan 

olmasının yüz əlli illiyi münasibətilə qələmə alınmışdır. Burada tədqiqatçı yazıçının həyat və yaradıcı-

lığını xronoloji şəkildə izləməyə çalışmış, ədibin siyasi fikirlərinə yer ayırsa da, daha çox onun nəsr 

əsərləri üzərində dayanmışdır. V.Hüqo “Səfillər” əsərinə qədər bir neçə romanın müəllifi kimi ədəbiy-

yatda öz sözünü demişdi. “İslandiyalı Han” (1823), “Edama məhkumun son günü”(1829), “Paris 

Notrdam kilsəsi” (1831) romanları bu janrda müəllifin ilk qələm təcrübələri idi. “Paris Notrdam kilsə-

si” romanı haqqında yüksək fikirdə olan M.Rəfili yazırdı: “Romanın bəzi səhifələri fransız xalqının 

dühasını tərənnüm edən bir dastan kimi səslənir. Hüqo böyük bir məhəbbətlə xalq kütlələrinin, yoxsul 

və səfil insanların hakimlər dünyasına, kral məhkəməsinə, katolik ruhaniliyə qarşı üsyanını romantik 

bir şeiriyyətlə təsvir edir” (2). Həqiqətən də, V.Hüqonun böyük məhəbbətlə yaratdığı qaraçı qızı Es-

miralda və fiziki cəhətdən qüsurlu Qvazimoda obrazı müəllifin romantik, humanist düşüncələrinin da-

şıyıcılarıdır.  Qvazimodanın zahiri eybəcərliyi və mənəvi gözəlliyi ilə Klod Frollonun, zadəgan Febin 

zahiri gözəllikləri ilə daxili, mənəvi  eybəcərlikləri bir ziddiyyət təşkil edir, amma müəllif daxili gö-

zəlliyin, mənəvi zənginliyin qələbə çalacağına həmişə inanmışdır. 

M.Rəfilinin deyimi ilə desək, V.Hüqo yaradıcılığının “şah əsəri” “Səfillər” romanıdır (2). XX 

əsrin birinci yarısında Azərbaycan filoloji fikirində Qərb ədəbiyyatı ilə məşğul olan alimlərimiz bu 

əsərə öz münasibətini bildirmişdir. Ə.Ağayev əsəri böyük epopeya dərəcəsinə yüksələn, yalnız ro-

man janrının deyil, habelə digər ədəbi janrların da ünsürlərindən ustalıqla istifadə edilərək yaradılan 

ictimai roman kimi dəyərləndirmişdir (3). M.Rəfili çox gözəl qeyd etmişdir ki, “Səfillər” bir roman 

deyil, bəlkə, bir fikir vəhdəti və bu fikri təcəssüm edən qəhrəman vəhdəti ilə birləşdirilmiş bir neçə 

romandan ibarətdir (2). M.Cəfər də beş hissədən ibarət əsəri epopeya adlandırmışdır (4, s.147). 

Qərb ədəbiyyatı üzrə o zamanın ən güclü mütəxəssisləri öz təhlillərində doğru qənaətə gəlmişdilər; 

həqiqətən, romanda məhdud bir hadisə deyil, səfalət içində yaşayan xalqın həyatı, XIX əsrin  birinci 

yarısındakı Fransa bütün ziddiyyətləri ilə göstərilirdi. Əsərin realist üslubda yazıldığını diqqət çəkən 

M.Rəfili maraqlı fikir səsləndirir: “Səfillər” müəllifi realizm dahisi Balzakın əsərlərindən də dərs 

alırdı. “Səfillər”də burjua cəmiyyətinin eybəcərlikləri, ictimai haqsızlıqlar, zülmün, pul hərislərinin 

sayəsində məhv olan səfillərin, yoxsulların həyatı realistcəsinə təsvir edilmişdir” (2). Viktor Hüqo-

nun son böyük romanı “Doxsan üçüncü il” mövzusunu 1793-cü ildə baş vermiş Vandey üsyanından 

almışdır. Yaradıcılığı boyu insanları sülhə, sevgiyə, barışa çağıran ədib son romanında da humanist 

düşüncələrinə sadiq qalmışdır. M.Rəfili çox düzgün olaraq qeyd etmişdir ki, bu romanda Fransa in-

qilabının coşqun günləri təsvir olunur, respublika uğrunda çarpışan insanların, inqilab əsgərlərinin 

cəsur surətləri yaradılır. Lakin bununla belə Hüqo yenə də insanları mərhəmətə çağırırdı (2).  

Mikayıl Rəfili həmçinin böyük fransız mütəffəkiri və yazıçısı Şarl Monteskyönun həyat və 

yaradıcılığını tədqiq etmiş, mətbuatda maraqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. M.Rəfili onun yaradıcılığı-

nın ən qiymətli əsərinin “İran məktubları” olduğunu qeyd etmişdir. Alim həmçinin M.F.Axundzadə-

nin fransız ədibin bəzi fəlsəfi fikirləri ilə “müttəfiq” olduğunu və yaradıcılıqlarındakı oxşarlığı qeyd 

etmişdir (5). Belə ki, “İran məktubları” və “Kəmalüddövlə məktubları” əsərlərini tədqiq etdiyimiz 

zaman hər iki müəllifin məktublaşma ədəbi priyomundan istifadə edərək hökmdarların zülmünü, is-

tibdadını, ağılsız dövlət tədbirlərini, fanatizmi, pul sahiblərinin ikiüzlülüyünü, hərisliyini inandırıcı 

və canlı realist surətlərlə təsvir etdiklərini görürük. Tədqiqatçı-alim doğru olaraq qeyd edir ki, Mon-

teskyö iranlıların ifçaedici məktubları ilə öz dövründəki Fransanın satirik bir mənzərəsini yaratmış-

dı (5). Həm Monteskyö, həm də M.F.Axundzadə istər Qərb, istərsə də Şərq istibdad və fanatizminə 

qarşı mübarizə aparmışlar. 

M.Rəfilinin tədqiq etdiyi fransız ədiblərdən biri də Pyer Jan Beranjedir. “Füqəra şairi” adlan-

dırdığı Beranjenin həyat yaradıcılığını xronoloji şəkildə araşdıran alimin bəzi məsəslələrə dövrün 

tələbi ilə birtərəfli yanaşdığını müşahidə edirik. Kasıb işçi ailəsində doğulan şairin yaradıcılığı, bə-
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dii qüdrəti olduğundan artıq şişirdilmiş, hər bir şeirinə siyasi don geyindirilmişdir. Tədqiqalarında 

M.Rəfili türk alimi İsmayıl Hikmətin Beranje haqqında yazdığı məqaləyə münasibət bildirmiş, ali-

mi kəskin şəkildə tənqid etmişdir (6, s.5). Nəzərə alsaq ki, M.Rəfili bu araşdırmalarını Sovet haki-

miyyətinin ədəbiyyata və incəsənətə təzyiq göstərdiyi 1930-cu illərdə qələmə almış, bəy ailəsində 

olduğu üçün daim sıxışdırılan alimin bu cür nöqsanalara bilərək və ya bilməyərək yol verməsi nor-

mal hal idi. 

XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan filoloji fikrində haqqında tədqiqatlar aparılmış, onlarla 

məqalə yazılmış yazıçılardan biri Anri Barbüs (1873-1935) yaradıcılığının sosialist məkanda araşdı-

rılması daha çox onun siyasi görüşləri ilə bağlı idi. Belə ki, Fransada kommunist ədəbiyyatının və 

Avropada kommunizm ideyalarının yayılmasında böyük xidmətləri olan Anri Barbüs Sovet İttifaqı-

nın ən yaxın dostu, sevilən yazıçısı olmuşdur. Ötən əsrin birinci yarısında demək olar ki, Avropa 

ədəbiyyatı ilə maraqlanan bütün ədəbi tənqidçilər Anri Barbüsün həyat və yaradıcılığından bəhs 

edən məqalələrlə çıxış etmişlər. Mikayıl Rəfili A.Barbüsü fransız xalqının Qorkisi, fırtına, azadlıq 

carçısı adlandırmışdır (7). Təbii ki, alim dövrün tələbinə uyğun olaraq A.Barbüsün kommunizmlə 

bağlı fikirlərini önə çıxartmış, əsərlərini birtərfli təhlil etmişdir. 

Mikayıl Rəfilinin tərcüməçilik fəaliyyəti: Mikayıl Rəfili görkəmli alim olmaqla yanaşı iste-

dadlı və peşəkar tərcüməçi idi. Onun Qərb və rus klassiklərindən etdiyi tərcümələrin siyahısı böyük, 

janrları müxtəlif, üslubu zəngindir. M.Rəfili V.Hüqonun “Gülən adam” pyesini, “Səfillər” (I-II his-

sələr), “Paris Notrdam kilsəsi” romanlarını, O.Balzakın “Ögey ana” pyesini, “Qorio ata” romanını, 

“Qobsek”, “Polkovnik Şaber”, “Topla oynayan pişik” povestini və bir neçə novellasını rus dilindən 

peşəkarlıqla tərcümə etmişdir. Görkəmli alimin həm Azərbaycan, həm də rus dilinin incəliklərinə 

dərindən bələd olması tərcümələrinin əhəmiyyətini artırır. Ötən əsrin iyirminci illərindən ömrünün 

sonuna qədər tərcüməçiliklə məşğul olan M.Rəfili bütün istedadlı, peşəkar mütərcimlər kimi özünə-

məxsus prinsiplər əsasında hərəkət etmişdir. Tərcümə ədəbiyyatı tarixində çox az təsadüf olunan 

tərcüməçinin şəxsi yaradıcılıq idealları, dünyagörüşü və bədii zövqünə uyğun əsərlərin tərcüməsi 

prinsipini M.Rəfilinin yaradıcılığında müşahidə edirik. Tərcümə etdiyi əsərdəki ədalətsizlik, zülmün 

tənqidi, baş qəhrəmanların faciəsi, vətən məhəbbəti, insanpərvər ideallar və s. onun daxili dünyasına 

yaxın olan, onu düşündürən narahat edən məsələlər idi. M.Rəfili tərcümə edəcəyi əsəri və əsərin 

müəllifini əvvəlcədən tədqiq etmiş, onun yaradıcılıq dünyasına daxil olmağa çalışmışdır. M.Rəfili 

tərcümə etdiyi əsərin ideya məzmununu, ruhunu, süjet vahidliyini, əsərdəki hadisələrin baş verdiyi 

zamanı və şəraiti, əsərin bədii təsvir üsulunu və əsas təsvir vasitələrini saxlamağa çalışmış və çox 

vaxt buna müvəffəq olmuşdur. 

Tərcüməçiliyin məsuliyyətinin böyüklüyünü dərk edən M.Rəfili yazırdı: “Tərcümə ölkələr və 

xalqlar arasında ən qüvvətli bir vasitədir. Tərcümə müxtəlif xalqların mədəniyyətini zənginləşdir-

məyə səbəb olur” (8). M.Rəfili müxtəlif müəlliflərdən etdiyi tərcümələrdə orijinalın ruhunu saxla-

maqla yanaşı, hər bir əsərə yaradıcı münasibət bəsləmişdir. “Paris Notrdam kilsəsi” əsərindəki to-

poqrafik təfsilatların bolluğu, kilsə, məhkəmə sarayı, edam və işgəncələr verilən yerlər, binalarla 

əhatə olunmuş Qrev meydanının xüsusilə geniş və detallı təsviri tərcümə işini çətinləşdirmişdir. Bu 

çətinliklərə baxmayaraq, təsvirlər, obrazların dəyişkən psixoloji ovqatları, iztirablar və s. tərcüməçi 

tərəfindən böyük ustalıqla oxucuya çatdırılmışdır. Tənqidçi, tərcüməçi-alim V.Hüqonun “şah əsəri” 

adlandırdığı “Səfillər” romanının I, II hissələrinin üzərində gərgin şəkildə işləmiş, böyük əmək sərf 

etmiş, əsəri yüksək bədii səviyyədə və məharətlə tərcümə etmişdir. Jan Valjanın təlatümə gələn 

duyğuları, Fantinanın mənəvi böhranları, Kozettanın çarəsizlikləri, cəmiyyətdə mövcüd olan eybə-

cərliklər, haqsızlıqlar o qədər mükəmməl şəkildə tərcümə olunmuşdur ki, oxucu bəzən özünü əsərin 

qəhrəmanlarından biri kimi hiss edir. M.Rəfilinin nəsr sahəsindəki uğurlu tərcümələrinə yüksək qiy-

mət verən xalq şairi Xəlil Rza yazırdı: “Səfillər” hələ 1938-ci ildə M.Rəfilinin gözəl, ehsasatlı tər-

cüməsində nəşr edilmişdi. Mən Azərbaycan dilinin bir sıra gözəlliklərini duymaqda Mikayıl Rəfili-

yə minnətdəram. Yalnız bu əzəmətli, həmçinin “Paris Notrdam kilsəsi”, “Gülən adam” kimi roman-

ları da M.Rəfili özünəməxsus fikir genişliyi və bədii coşqunluq ilə azərbaycanca səsləndirmişdir. 

Ümumiyyətlə, bir tərcüməçi kimi M.Rəfilinin xidmətləri çoxdur. Balzakın “Qoria ata” romanı 
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M.Rəfilinin tərcüməsində nə qədər əzəmətlidir! Hüqo kimi əzəmətli sənətkara M.Rəfili şair kimi tə-

biətli tərcüməçi yaraşır” (9, s.655). Həqiqətən də, M.Rəfilinin tərcümələri o qədər peşəkarcasına 

edilmişdir ki, illər keçməsinə baxmayaraq, fransız ədəbiyyatının ən gözəl əsərləri M.Rəfilinin qələ-

mindən çıxmış tərcümələrlə heç bir dəyişiklik edilmədən təkrar-təkrar nəşr edilir. 

 

Nəticə:  

XX əsrin  I yarısı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına nəzər saldıqda Qərb ədəbiyyatının öyrə-

nilməsində, tərcüməsində ədəbiyyatşünas alimlərimizin böyük xidmətləri olmuşdur. Qərb ədəbiyya-

tının öyrənilməsində nüvə rolunu oynayan bu araşdırmalar dəyərli mənbədir. Sovet hakimiyyətinin 

qurulması ilə mədəniyyətin bütün sahələrində olduğu kimi ədəbiyyatşünaslıqda da yeni islahatlar 

aparılmış, sovet idealogiyasınınn təbliği əsas şərtlərdən biri kimi irəli sürülmüşdür. Digər tədqiqat-

çılar kimi M.Rəfili bəzi araşdırmalarında dövrünün ideoloji təzyiqi altında birtərəfli təhlillərə yer 

vermişdir. Bu əksik nüanslara baxmayaraq, fransız ədəbiyyatının öyrənilməsində və tərcüməsində 

Mikayıl Rəfilinin rolu əvəzolunmazdır. 
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ROLE OF MIKAIL RAFILI IN THE STUDY AND TRANSLATION  

OF FRENCH LITERATURE 

 

L.М. Ramazanova 
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leylamuellim@gmail.com 

 
The article is dedicated to the study and translation of French literature by renowned literary 

critic Mikail Rafili. A series of articles on V. Hugo by M. Rafili, who has articles about Charles 

Moteskyo, Pierre-Jean de Béranger, Henri Barbusse researched, have been revised with the 

principles of contemporary literary criticism. M.Rafili had translated the best pieces of French 

literature as “Les Misérables”, “The Hunchback of Notre-Dame”, “The Man Who Laughs”, “Father 

Goriot” and small stories. These translations are so professional that they have been repeatedly 

published without any changes for years now.  

Despite the fact that he had allowed for a one-sided analysis in some of his studies under 

ideological pressure of the era, M. Rafili played an important role in the study and translation of 

French literature.  

Keywords : M.Rafili, France, literature, translation,  research 
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ФАКТОР МИКАИЛА РАФИЛИ В ИЗУЧЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Л.М. Рамазанова 

Институт литературы имени Низами Гянджеви 
leylamuellim@gmail.com 

 

Статья посвящена исследованиям и переводам французской литературы выдающимся 

ученым-литературоведом Микаилом Рафили. Статьи, посвящённые творчеству Шарля Мон-

тескье, Пьеру Жану Беранже и Анри Барбюсу привлечены к исследованию, серии статей М. 

Рафили о В. Гюго были переосмыслены с учетом принципов современной литературной 

критики. М. Рафили перевел самые красивые произведения французской литературы: «Отвер-

женные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеётся», «Отец Горио» и 

небольшие рассказы. Эти работы были настолько профессионально переведены, что по 

прошествию многих лет, они публикуются повторно без внесения каких-либо изменений.  

Несмотря на то, что в некоторых своих исследованиях  под идеологическим давлением 

эпохи имел место его односторонний анализ, роль М. Рафили в изучении и переводе 

французской литературы является незаменимой. 

Ключевые слова : М.Рафили, Франция, литература, перевод, исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leylamuellim@gmail.com


HUMANİTAR  ELMLƏR 

 

197 

UOT 821.521 

 

HARUKİ MURAKAMİNİN AVTOBİOQRAFİK ROMANLARI SİLSİLƏSİNDƏN 

“SƏRHƏDDƏN CƏNUBDA, GÜNƏŞDƏN QƏRBDƏ” ƏSƏRİ 

 

G.İ. Yunusova 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

gulnar1340@yahoo.com.tr 

 

Haruki Murakami çağdaş yapon ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri kimi dünya ədəbiy-

yatında önəmli yer tutur. Zəngin və özünəməxsus ömür yolu keçmiş yazıçının həyatındakı müxtəlif 

faktlar ayrı-ayrı əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bu da görkəmli yazıçının həyatı, yaradıcılıq yolu və 

əsərləri arasındakı əlaqələri müəyyən etməyə, H.Murakami dünyası və dünyagörüşünü daha ətraflı 

şəkildə və dərindən izləməyə imkan verir. Yazıçının ilk romanı olan “Küləyin nəğməsini dinlə”, de-

büt romanı “Norveç meşəsi”, eyni zamanda, avtobioqrafik romanları sırasına daxil olan “Sərhəddən 

cənubda, Günəşdən qərbdə” əsəri bu baxımdan əhəmiyyətli cizgilərlə zəngindir. “Sərhəddən cənub-

da, Günəşdən qərbdə” əsərinin təhkiyəçisi Hacime yazıçınının həyatındakı müəyyən hadisələri və 

daxili dünyasını özündə cəmləşdirmişdir. 

Açar sözlər: Haruki Murakami, Hacime, roman, avtobioqrafik, “Norveç meşəsi”, musiqi, caz 

 

「太陽の西にはいったいなにがあるの？ 

私はわからない。そこにはなにもないのかまおしれない。あるいは何かがあるのかもしれない。でもとにか
く、それは国境の南とは少しちがったところなのよ」(1, 245)。 

“Günəşdən qərbdə nə var? 

Bilmirəm. Bəlkə də, heç nə. Bəlkə də, nəsə bir şey.  

Hər nə varsa, sərhəddən cənubda olanlardan tamamilə fərqlidir”. 

Haruki Murakaminin 「国境の南、太陽の西」[1] - “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” 

romanı 1992-ci ilin noyabr ayında Yaponiyada işıq üzü görmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, sözü-

gedən roman Orxan Əmrullayev tərəfindən ingilis dili vasitəsilə Azərbaycan dilinə tərcümə 

olunaraq 2016-cı ildə Qanun nəşriyyatında “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” [2] adı ilə nəşr 

olunmuşdur. H.Murakaminin dünyagörüşünün formalaşmasında musiqinin xüsusi rolu vardır və 

sözügedən romanın adının birinci hissəsi də Net Kinq Kolun “South of the Border” (Sərhəddən 

cənubda) adlı musiqi əsərindən götürülmüşdür. 1939-cu ildə Cimmi Kennedi və Mişel Kar tərə-

findən yazılmış “South of the Border” nəğməsi Meksika səfərindən bəhs edən məşhur bir mahnıdır. 

Məlum olduğu kimi, Net Kinq Kol musiqi fəaliyyətinə klassik musiqi ilə başlamışdır. Sonradan isə 

fəaliyyətini cazla davam etdirmiş və böyük uğur qazanmışdır. Aydın olur ki, H.Murakami həmin 

musiqini təsadüfi seçməmişdir, klassik musiqi ilə böyüyən Hacime və Şimamoto illər sonra caz ifa 

edilən barda yenidən qarşılaşmışdılar. Əsərin adının ikinci hissəsini isə romanın əsas qadın qəhra-

manı olan Şimamoto “Sibir isteriyası” kimi adlandırır və belə bir hekayə danışır: 

「ねえ、想像してみて。あなたは農夫で、シベリアの荒野にたった一人で住んでいるの。そして毎日毎日は畑を耕
しているの。見渡すかぎり回りにはなにもないの。北には北地平線があり、東には東の地平線があり、南には南の
地平線があり、西には南の地平線があるの。ただそれだけ。あなたは毎朝地平線から太陽がのぼると畑に出て働い
て、それが真上に達すると仕事の手を休めてお昼ご飯をたべて、それが南の地平線に沈むと家に帰ってきて眠るの
。冬は家の中にいて、家の中の仕事をしているの。そして春が来ると、外に出て行っては畑仕事をするの。そして
ある日、あなたの中で何かが死んでしまうの。東の地平線から上がって、中空を通り過ぎて、西の地平線に沈んで
いく太陽を毎日毎日繰り返して見ているうちに、あなたの中で何かがぷつんと切れて死んでしまう。そしてあなた
は地面に鋤を放り出して、そのまま何も考えずにずっと西に向けて歩いていくの。太陽の西に向けて。そして憑か
れたように何日も何日も飲まず食べわずで歩きつづけて、そのまま地面に倒れて死んでしまう。それがヒステリア
・シベリアナ」[1, s. 244-245]。  
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“Təsəvvür etməyə çalış. Sən fermersən və Sibir tundralarında yalnız yaşayırsan. Hər gün tar-

lanı şumlayırsan. Göz görə bildyi qədəriylə ətrafda heç nə yoxdur. Şimalda şimal üfüqi, şərqdə şərq 

üfüqi, cənubda cənub üfüqi, qərbdə qərb üfüqi var ancaq. Şimaldan cənuba, qərbdən şərqə üfüqdə 

heç nə görünmür. Hər səhər üfüqdən Günəş doğduğu zaman tarlaya işləməyə gedirsən, Günəş zenit-

də olanda nahar edirsən, Günəş qərbdə batdığında isə evə qayıdır, yatırsan. Qış vaxtı evdə qalıb ev 

işləriylə məşğul olursan. Yaz gələn kimi yenə tarlada işləməyə qayıdırsan. Və bir gün daxilində nə-

sə ölür.  Hər gün Günəşin şərqdən çıxıb səmaya qalxdığınının, sonra qərbdə batdığının şahidi olur-

san və daxilində nəsə qırılır və ölür. Kotanı yerə tullayıb, bir müddət düşünmədən qərbə doğru ad-

dımlayırsan. Günəşin qərbinə doğru. Yemədən, içmədən günlərlə yol gedirsən, ta ki, yerə yıxılıb 

ölənə qədər. Bu Sibir isteriyasıdır”. 

Əlbəttə, Şimamotonun danışdıqları onun daxilində baş verən təlatümlər idi, lakin müəllif bu 

təlatümlərə səbəb olan gedişatları aydın şəkildə oxucuya çatdırmır. Postmodernizmin kultuna çevri-

lən H.Murakami bu əsərində də postmodern romanın xüsusiyyətlərinə xas şəkildə hadisələrin axını 

barədə qısa ipucları verərək oxucunu hekayətlərin tamamlanmasında iştirakçı olmağa dəvət edir. 

Əsərdəki hadisələrdən aydın olur ki, Şimamoto nevroz xəstəliyinin bir növü olan isteriya xəstəliyinə 

düçar olmuşdur. Bu xəstəliyə tutulan kəslər bir tərəfdən müalicə olunmasını istəyərək həkimə müra-

ciət edir, digər tərəfdən isə xəstəlik halından çıxmaq istəmir, sanki bu hərəkətlər onlara zövq verir. 

İsteriyanı yaradan əsas səbəblər ünsiyyət tələbatının ödənilməməsi və uşaqların vaxtından əvvəl bö-

yüklərin dünyasına daxil olması kimi xarakterizə edilir. Şimamotonun ailəsi atasının işi ilə əlaqədar 

tez-tez yaşadıqları qəsəbəni dəyişməli olurdu. Bununla da, ailənin tək övladı olan balaca Şimamoto 

tez-tez məktəb dəyişməli və məhdud sayda qazandığı dostlarından uzaq düşməli olurdu. 

“Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanı H.Murakaminin “Norveç meşəsi” əsəri kimi 

kişi qəhrəmanın dili ilə danışılan bir eşq hekayəsidir. “Norveç meşəsi” kimi bu roman da iki fərqli 

xarakterdəki qadın və təmsil etdikləri fərqli dünyalar, böyümə dövrünün mühiti və çətinlikləri, 

ümidlərin puça çıxması kimi hekayətlərdən bəhs edir. 

Əsərin baş qərəmanı və təhkiyəçisi 36 yaşındakı (tezliklə 37 olacaq) Hacimedir (hacime sözü-

nün mənası yapon dilində “ilkin, başlanğıc” deməkdir - G.Y.). Doğulduğu mühitin təsviri ilə əhva-

latına başlayan təhkiyəçi özü kimi ailənin tək övladı olan, eyni zamanda, musiqi və mütaliyəyə ma-

raq baxımından ortaq cəhətləri olduğundan Şimamoto ilə yaranan yaxın münasibətlərindən danışır. 

“Norveç meşəsi” kimi “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanı da avtobioqrafik 

cizgilərlə zəngindir. Əsərin təhkiyəçisi Hacime yazıçınının həyatındakı müəyyən hadisələri və 

daxili dünyasını özündə cəmləşdirmişdir. İlk qarşımıza çıxan maraqlı məqam Hacimenin də Haruki 

Murakami ilə təxminən eyni dövrdə (1951), eyni şəhərdə (Kobe) dünyaya gəlməsi və ailənin tək 

övladı olmasıdır. O dövr Yaponiyası üçün nadir hallardan olan-evin tək uşağı olmaq yazıçıda 

olduğu kimi, əsərin baş qəhramanında da ciddi komplekslər yaradırdı. Bu cəhəti H.Murakami 

“Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” əsərində belə izah edirdi: 

「子供の頃、僕はこの「一人っ子」という言葉いやでたまらなかった。その言葉を耳にするたびに、自分には何か
が欠けているのだということをあらためて思い知らされることになった。その言葉はいつも僕に向かってまっすぐ
に指をつきつけていた。お前は不不完全なのだぞ、と」[1, s. 7]。 

“Uşaq vaxtı “tək uşaq” sözündən zəhləm gedirdi. Hər dəfə bu sözü eşidəndə nədənsə əskik 

olduğumu hiss edirdim. Bu söz qarşımda dayanır, günahlandıran barmağı ilə məni göstərib, “səndə 

çatışmayan nəsə var” deyirdi”. 

Ailənin tək övladı olan H.Murakaminin yaradıcılığında tənhalıq mövzusuna üstünlük vermə-

sinin də əsas səbəblərindən biri məhz bununla bağlıdır. Bir çox romanlarında müşahidə etdiyimiz 

kimi, gənc Haruki də öz çərçivəsinə çəkilmiş bir məktəbli olmuşdur. Gənclik-tələbəlik illərində də 

bu xüsusiyyətinə sadiq qalan yazıçının “tək olmaqdan yorulmayan”, əksinə yalnızlıqdan zövq alan 

bir xarakteri olmuşdur. H.Murakaminin 2007-ci ildə nəşr olunmuş 

「走ることについて話るときに僕の話ること」-“Qaçışdan danışdığım zaman nə danışıram” adlı xatirə 

kitabında xarakteri ilə bağlı bir çox məqamlara toxunmuşdur: 

「僕はどちらかというと一人でいることを好む性格である。毎日一時間かに時間、誰とも口をきかずに一人きりで
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走っていても、四時間かご時間一人で机に向かって、黙々 と文章を書いていても、退屈だとも思わない。そういう
傾向は、若いときから一貫して僕の中にあった。誰かと一緒に何かをするよりは、一人で黙って本を読んだり、集
中して音楽を聴いていたりする方が好きだった。一人でやることならいくらでも思いつけた。」[3, s. 32]。 

“Tək olmaqdan yorulmayan bir xarakterim vardır. Hər gün bir-iki saat heç kimlə danışmadan 

qaçsam da, dörd-beş saat masa arxasında səssiz-səmirsiz çalışsam da, bu məni darıxdırmaz. Gənclik 

illərimdən belə bir xarakterim vardır. Kimləsə bir məşğuliyyətdənsə, tək səssizcə kitab oxumağı, 

musiqi dinləməyi sevirəm. Tək olduqdan sonra edəcək bir məşğuliyyət tapmaq məsələsində heç bir 

çətinliyim yoxdur”. 

Romanın qəhrəmanı Hacimenin də müəlliflə eyni şəkildə kitab və musiqi ilə birlikdə təklik 

halından razı xarakterə sahib olduğu izlənilir:  

「僕はよく本を読んだし、音楽を聴いた。しかし僕はそのような本や音楽の体験を誰かと話し合いたいというよう
な欲望をほとんど持たなかった。僕は自分が自分自身であり、他の誰でもないことにむしろ安らぎを感じ、満足し
ていた。そういう意味では僕はおそろしく孤独で傲慢な少年だった」。 

“Tez-tez kitab oxuyur, musiqi dinləyirdim. Lakin kitab və musiqi ilə bağlı mənimsədiym 

bilikləri insanlarla bölüşmək üçün özümdə heç bir istək hiss etmirdim. Heç kim yox, məhz özüm 

olduğum üçün xoşbəxt idim. Bu baxımdan məni yalnız eqoist adlandırmaq olardı” [1, s. 19]. 

Hacimenin on iki yaşında tanış olduğu və aşiq olduğu Şimamoto ilə qısa müddət sonra yolları 

ayrılır. Bundan sonra ayrılıq Hacimenin xarakterində bir sıra dəyişikliklər yaradır, qəhrəman fərqli 

bir tipə çevrilərək erkən gənclik illərindəki İzumi adlı sevgilisini aldadır, daha məqsədsiz, həyatdan 

zövq almayan şəkildə qarşımıza çıxır:  

「もちろん僕はイズミを損なったのと同時に、自分自身をも損なうことになった。僕は自分自身を深く僕―自身
がそのときに感じていたよりもずっと深く―傷つけたのだ。そこから僕はいろんな教訓を学んだはずだった。で
も何年かが経過してからあらためて振り返ってみると、その体験から僕が体得したのは、たったひとつの基本的
な事実だった。僕は誰かに対して悪をなそうと考えたようなことは一度もなかった。でも動機や思いがどうでも
あれ、僕は必要に応じて身勝手になり残酷になることができた。僕は本当に大事にしなくてはいけないはずの相
手さえも、もっともらしい理由をつけて、とりかえしがつかないくらい決定的に傷つけてしまうことのできる人
間だった」[1, s. 66]。 

“Əlbəttə, İzumiylə bərabər mən də zərər çəkmişdim. O vaxtlar nə qədər dərindən olduğunu 

hiss etməsəm də, özümü yaralamışdım. Yaşadığım həyat təcrübələrindən çox şey öyrənmişdim, 

lakin geriyə baxdıqda görürdüm ki, əldə etdiyim ancaq bir danılmaz fakt var idi. Heç vaxt kimisə 

qəsdən incitməmişdim. Lakin səbəblərim və düşüncələrim nə olsa da, lazım gələndə tamamən öz 

mənafeyini güdən, qəddar bir insan ola bilirdim. Bir neçə inandırıcı bəhanə gətirməklə sevdiyim 

insanlarda sağalmaz yaralar buraxan bir adam idim”. 

Hacime Şimamotodan sonra eyni sinifdə oxuduqları İzumi ilə münasibətlər qurmuş və onlar 

on səkkiz yaşınadək bir-birinə qarşı yaxın hisslər bəsləmişdilər. Lakin Hacime Şimamotodan sonra 

dünyasında yaranan boşluqla ona böyük bir zərbə vurmuş, İzuminin xalası qızı ilə ona xəyanət 

etmişdir. Hacime əməllərindən peşmançılıq hissi duysa da, bütün bunları qaçılmaz reallıq kimi 

qəbul edərək səhvlərini varlığının ayrılmaz parçaları hesab edir. On səkkiz yaşındakı gənc Hacime 

bütün baş verənlərə qarşı çarəni hadisələrin cərəyan etdiyi muhitdən qaçmaqda görərək Tokyoda 

universitetdə təhsil almağa gedir. Universitetə qəbul olan Hacimenin Kobedən Tokyoya gəlməsi 

hadisəsi də, tamamilə yazıçının həyatındakı gerçəkliklə səsləşir. H.Murakami Tokyonun Vaseda 

universitetində Ədəbiyyat fakültəsində ali təhsil almışdır. Romanın baş qəhramanı da adı qeyd 

olunmayan Tokyo universitetlərinin birindən ədəbiyyat üzrə məzun olmuşdur. H.Murakaminin 

esselərində, müsahibələrində və ən əsası isə bədii əsərlərində onun uşaqlıq, yeniyetməlik illərindəki 

xatirələrindən qaçması, daim tanınmadığı bir mühitə üstünlük verməsi açıq-aydın görünür. 

Yazıçının “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanının baş qəhramanı Hacime də 

valideynlərindən uzaqda yeni bir həyata başlamaq üçün Tokyoda universitet seçmişdir: 

「僕は高校を卒業したあと東京の大学に行くことに決めていた。この町を離れて、両親から独立して、一人で生き
ることが自分には必要なのだと僕は思うようになっていた」[1, s. 52]。 
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“Məktəbi bitirəndən sonra universitet üçün Tokyoya getməyə qərar vermişdim. Valideynlə-

rimdən uzaqda öz həyatımı yaşamaq üçün bu qəsəbədən ayrılmağın vacib olduğunu düşünürdüm”. 

1960-cı illərin sonlarına doğru Yaponiyada tələbə hərəkatları başlayırdı. Universitet illəri 

(1968-1972) bu dövrə təsadüf edən H.Murakami tələbə hərəkatlarının alovlandığı və ən yüksək 

zirvəyə çatdığı dönəmlərdə hadisələrə olduqca biganə yanaşmış və sadəcə seyirci olaraq izləmişdir. 

Yazıçının tələbəlik illərini ən yaxşı xarakterizə edən “Norveç meşəsi” romanıdır. Eyni zamanda, 

“Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanında da Hacimenin tələbəlik dövrünün ilk illəri 

tələbə hərəkatlarının baş verdiyi zamanı əhatə etmiş, hadisələr eyni şəkildə cərəyan etmiş və 

Hacime bütün bunlara laqeyd yanaşmışdır: 

「僕はどうしてもそのような政治闘争に心から熱中することができなかった。デモに行って隣にいる誰かと手を繋
ぐたびに僕はなんとなく居心地の悪い思いをすることになったし、警管隊に向かって石を投げなくてはならないと
きには、なんだか自分が自分ではなくなってしまっているような気がしたものだった。これが本当に自分の求めて
いたものだったのだろうか、と僕は思った。僕は人々 とのあいだに連帯感というものを抱くことができなかった」[

1, s. 68]。 

“Nədənsə mənim içimdə belə bir siyasi mübarizəyə qoşulmaq istəyi yox idi. Mitinqlərdə tanı-

madığım insanlarla çiyin-çiyinə verməkdən narahat olurudum və hərbi qüvvələrə daş atmalı olduğu-

muz anlarda özümdən bunun əsl mən olub-olmadığını soruşurdum. Mən bunu həqiqətən istəyirdin-

mi?!-deyə düşünürdüm. Başqaları ilə birlikdə mübarizə aparmaq, həmrəylik göstərmək kimi hisslə-

rə sahib deyildim”. 

Kobedən Tokyoya gedən Hacime özü ilə birlikdə daxilindəki qaranlıq quyunu da aparmış və 

həyatının üçüncü mərhələsi kimi dəyərləndiyi (universitetə daxil olandan sonrakı on bir il və otuz 

yaşının tamam olması) dövrü ruh düşkünlüyü və yalnızlıqla tamamlamışdır. Otuz yaşında yay 

məzuniyyətində tək səyahətə çıxdığı zaman tanış olduğu həyat yoldaşı Yukiko  Hacimeni qaranlıq 

quyusundan çəkib çıxarmağı bacarır. Yeni həyat təcrübəsinə qədəm qoyan Hacime özünü bədbəxt 

hiss etməmiş, xoşxasiyyət, qayğıkeş qadın olan Yukikonu sevmiş və onunla sakitlik tapmışdır: 

「彼女の中には僕を慰撫し、安心させてくれるものがあった。僕は何があっても、もう二度とあの二十代のうら
寂しい孤独な生活に戻りたくなかった。ここが自分の場所なんだと僕は思った。ここにいれば僕は愛されて、護
られいる。そしてそれと同時に僕は妻と娘たちを愛し、護っているのだ。それは僕にとってはまったく新しい経
験であり、自分がそういう立場に立ってやっていくことができるのだということは思いかけない発見であった」[

1, s. 99]。 

“Onda məni sakitləşdirən nəsə vardı. Nə olduğunun fərqi yoxdur, əsas odur mən 20 yaşlarım-

dakı yalnızlığıma ikinci dəfə dönmək istəmirdim. İndiki yerim aid olduğum yer idi. Burada sevilir-

dim və qorunurdum. Həm də həyat yoldaşımı və uşaqlarımı sevir və qoruyurdum. Həyatda belə bir 

mövqedə olmaqla nəsə yeni bir şey kəşf eləmişdim, bu mənim üçün tamamilə yeni bir həyat təcrü-

bəsi idi”. 

“Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” əsəri orta yaş böhranını təsvir edən romandır. Roma-

nın baş qəhrəmanı olan Hacime universiteti bitirmiş, ailələlidir, iki qız övladı vardır, iki caz barı sa-

hibi kimi maddi imkanları olduqca yaxşıdır. Hacimenin həyatı oxucu üçün mükəmməl görünə bilər, 

lakin onun özü üçün bu belə deyil. Hacime daxili dünyasında, həyatında nəsə çatışmayan bir boşluq 

olduğu qənaətindədir ki, bu boşluqaların cavabı “sərhəddən cənubda” və yaxud “Günəşdən qərbdə” 

gizlidir. Hacime üçün bu gizlinlərin olduğu yer qeyri-müəyyən, bulanıq, anlaşılmaz formalı olaraq 

qalmaqdadır. Əsərdən əldə olunan qənaətə görə, bu yer Hacimenin keçmişində gizlidir, yeniyetmə-

lik illərindəki erkən cinsi təcrübələri ilə bağlıdır. 

Yağışlı bir gündə Hacime yenidən Şimamoto ilə qarşılaşır və sahib olduğu hər şey dəyərini 

itirərək qəhrəmanı Şimamotosuz keçirdiyi illərinin quyusunda batırır. Şimamoto Hacimenin həyatı-

na xəbərsiz şəkildə anidən daxil olur və yoxa çıxırdı. Aradan keçən bu uzun illər ərzində Şimamoto-

nun yaşanmış həyatı ilə bağlı heç bir məlumat verilmir, sadəcə bir gün yaşamış körpəsinin kremasi-

ya olunmuş küllərinin çaya axıtması səhnəsi təsvir edilir. Romanın kluminasiya mərhələsində Şima-

moto Hacimeyə Net Kinq Kolun “South of the Border” valının orijinalını verir. Birlikdə Hacimenin 

bağ evinə musiqini dinləməyə gedirlər və musiqinin sehri ilə sevgi hissləri daha da alovlanır. Haci-
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me Şimamotonun varlığı ilə uzun illər necə ac-susuz qaldığının, həyatındakı boşluğun məhz Şima-

moto olduğunun fərqinə varır. Və nəhayət illərdi həsrətində olduqları sevgi aktını reallaşdırırlar. 

Növbəti gün isə Şimamoto həmişəlik yoxa çıxır. Şimamotonun fiziki  var olduğu ilə bağlı heç bir 

sübut yoxdur, hətta Net Kinq Kolun valı da yox çıxmışdır. H.Murakami oxucunu Şimamoto ilə bağ-

lı məsələlərin Hacimenin təsəvvüründə baş verməsi ilə bağlı qərarsızlıqda iştirakçı olmağa dəvət 

edir. Bu vəziyyəti Z.Freyd belə izah edir: “Asanlıqla deyə bilərik ki, xoşbəxt adamlar heç vaxt xəyal 

qurmurlar; xəyalpərəstlər təmin olunmamış şəxslərdir. Xəyalların ilhamverici gücü həyata keçmə-

miş arzulardır. Hər bir fantaziya başqa bir arzunun reallaşması, insanı qane etməyən həqiqətin onu 

razı salacaq şəkildə düzəldilməsidir. Bu ruhlandırıcı arzular xəyal quran şəxsin cinsiyyəti, xarakteri 

və mövcud şərtlərə görə dəyişir. Amma bu arzuları iki qrupa ayırmaq olar. Bunlar ya insanın xarak-

terini ucaltmağa çalışan həris istəklər, ya da erotik arzulardır” [4]. 

H.Murakami bütün həyatı boyunca kollektivdən qaçmağa üstünlük vermişdir. “The Paris Re-

view” jurnalına müsahibə verən zaman Con Reyin “Ədəbi kariyeranızın müəyyən bir dövründə özü-

nüzü hansısa yazıçılar cəmiyyətinə aid hiss etmisinizmi?” sualına yazıçının cavabı belə olmuşdur: 

“Mən yalnızam. Qrupları, məktəbləri, ədəbi dairələri sevmirəm” [5]. Maraqlı məqam isə ondan iba-

rətdir ki, H.Murakaminin müəyyən dostluqları isə yalnız xarici ədəbi dairələrlə məhdud qalmışdır. 

Yeniyetməlik illərindən yapon mədəniyyətindən xilas olmağa çalışan yazıçı yapon ədəbi dairələri 

ilə də daim məsafəli olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olan yazıçı 

qrup və ikinəfərlik idman növlərindənsə, qaçış və üzgüçülük kimi təkli növləri seçmişdir. Bütün 

kollektiv oyunlara nifrət edən Hacimenin həyatını təsvir edən hadisələr də yazıçının həyat faktları 

ilə paralelliklər içərisindədir. Bu məsələdə yalnızlıqla yanaşı, qalib olmaq və ya məğlub olmaq mə-

sələsi də önə çıxır ki, həm müəllif, həm də qəhraman bu konsepsiyaya fikir vermədiklərini dilə gəti-

rirlər.  

「チームプレイの必要なスポーツどうしても好きになれなかった。他人と点数を競いあう競技も嫌だった。
僕が好きなのは、ただ一人で黙々 と泳ぎ続けることだけだった」[1, s. 19]。 

“Komanda şəklində olan idman növlərini xoşlamırdım. Başqasından xalla üstün olan, 

rəqabətli oyunlardan zəhləm gedirdi. Mən təklikdə sakitcə üzməyi sevirdim” deyən Hacime 

tamamilə yazıçının daxili dünyasını özündə cəmləşdirmişdir. H.Murakami xatirə kitabında bu 

xarekterini tam səmimiyyətlə qələmə alaraq daha çox öz qoyduğu standartlara uyğun davrandığını 

qeyd etmişdir. Uzaq məsəfalərə qaçışı seçməyini isə məhz bu şəkildəki düşüncə tərzinə ən uyğun 

idman növü olmağı ilə izah etmişdir [3]. 

H.Murakami 1972-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra ilk işi olaraq səs yazma studiyasında 

çalışmışdır. 1974-cü ildə həyat yoldaşı Youko  ilə birlikdə Tokyo şəhərində “Peter Cat” adlı caz 

barı açmış və onunla birlikdə yedii il bu fəaliyyətlə məşğul olmuşdu. 1992-ci ildə H.Murakami 

Amerikanın Berkli Koliforniya Universitetinin auditoriyasındakı mühazirəsində “universiteti 

bitirdikdən sonra əməkhaqqı alaraq bir şirkət üçün işçi olmaq istəmədiyindən borc alaraq caz klub 

açdığını” söyləmişdir [6, s. 36].  Yazıçının belə bir fikrə sahib olmasının isə bir neçə səbəbləri 

olmuşdur ki, “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanında bu məqamlara toxunulmuşdur. 

H.Murakami ədəbi yaradıcılığına 29 yaşında başlamasına baxmayaraq, onun yaradıcılıq hissləri, öz 

təxəyyülündən istifadə daha erkən - 22 yaşından caz klub işlətməklə ortaya çıxmışdır. Maaşlı işçi 

olmağı ölümü gözləmək kimi dəyərləndirən yazıçı təxəyyüldən istifadənin çox vacib olduğu 

qənaətində olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, H.Murakami təxəyyülün əsas meyar olduğu 

postmodernizmin görkəmli nümayəndəsinə çevrilmişdir. Hacime universiteti bitirdikdən sonra uzun 

müddət dərsliklərin çapı ilə məşğul olan nəşriyyatda çalışmışdır. Bu müddəti zamanla yoxa çıxmaq 

kimi xarakterizə edən Hacime otuz yaşında ailə qurduqdan sonra maddi imkanları yüksək olan 

qayınatasının maliyyə yardımları ilə caz barı açmışdır. Bu işdə kifayət qədər uğur qazandıqdan 

sonra daha bir caz barı açmış və hər iki barın idarəsi ilə özü məşğul olmuşdur. Barları özünün kiçik 

dünyası adlandıran Hacime üçün həmin barlar təxəyyül dünyasının məhsulu olmuşdur: 

「ここでは想像力を働かせないことには、生き残っていけないんだ。そして僕は頭の中で思いついたことをすぐ
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に実行に移すことができる。ここには会議もないし、上役もいない。前例もないし、文部省の意向もない」[1, 

s. 145]。 

“Sağ qalmaq üçün təxəyyülündən istifadə etməlisən. Həm də fikirlərini dərhal həyata keçirə 

bilirsən. Toplantılar yoxdur, menecerlər başının üstündə durmurlar. Başqasına hesabat verməli de-

yilsən, asılılığın yoxdur”. 

“Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanı Haruki Murakaminin sayca yeddinci romanı-

dır. Buna qədər yazıçı romanlarıyla yanaşı, hekayə, esse, tərcümə yaradıcılığı ilə müasir yapon ədə-

biyyatının görkəmli nümayəndəsi kimi dünyada önəmli mövqeyə gəlmişdir. Orta yaş böhranını təs-

vir edən “Sərhəddən cənubda, Günəşdən qərbdə” romanı birinci şəxsin dilindən danışılır. Postmo-

dernizmə xas cəhət kimi müəllif romanı oxucunun ixtiyarına burxaraq Hacimenin həyatında cərə-

yan edənlərin qərarını oxucuya həvalə edir. Avtobioqrafik romanlar silsiləsinə daxil olan “Sərhəd-

dən cənubda, Günəşdən qərbdə” əsəri zəngin və özünəməxsus ömür yolu keçmiş yazıçının həyatın-

dakı müxtəlif faktları özündə əks etdirmişdir. Göründüyü kimi, romanının baş qəhrəmanı olan Haci-

me müəlliflə paralelliklər içərisindədir. Filip Stivik “The theory of the novel” (Roman nəzəriyyəsi) 

adlı kitabında roman dünyasını araşdırarkən Henri Ceymsin “The Portreait of a Lady” (Bir qadının 

portreti) əsərinin ön sözündən belə bir nümunə gətirmişdir: “Roman dünyasını bir tikili olaraq dü-

şünsək, bu tikilinin bir deyil, milyonlarla və ya saysız qədər pəncərəsi olduğunu deyə bilərik. Bu 

pəncərələr, tikilinin möhtəşəm ön divarında, roman yazarının dünyasına açılan, açılması mümkün 

olan və onun öz dünyagörüşünü əks etdirmə istəyinin yaratdığı saysız dəliklərdir” [7, s. 57]. Henri 

Ceymsin qeyd etdiyi kimi, H.Murakaminin sözügedən romanında yazarın dünyasına açılan saysız 

pəncərələrlə qarşılaşırıq. 
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AUTOBİOGRAPHİCAL MOMENTS OF HARUKİ MURAKAMİ'S NOVEL  

"SOUTH OF THE BORDER, WEST OF THE SUN" 
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Haruki Murakami as one of the outstanding figures of modern Japanese literature occupies an 

important place in world literature. Different facts in the rich and unique life of writer have been 

reflected in his separate works. It allows to identify the relationship between the life, creative way 

and works of the prominent writer and to see H.Murakami's world and outlook in more detail and in 

depth. The work "South of the Border, West of the Sun", which is included in the series of 

autobiographical novels of the author, is also rich in autobiographical lines. The narrator of the 

work Hajime, which includes certain events in the life of the writer and his inner world. 

Keywords: Haruki Murakami, Hajime, novel, autobiographical, "Norwegian Wood", music, jazz 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ РОМАНА ХАРУКИ МУРАКАМИ  

«К ЮГУ ОТ ГРАНИЦЫ, НА ЗАПАД ОТ СОЛНЦА» 
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Харуки Мураками, как один из выдающихся деятелей современной японской литера-

туры занимает важное место в мировой литературе. Различные факты в богатой и уни-

кальной жизни писателя нашли отражение в его отдельных работах. Это позволяет выявить 

взаимосвязь между жизнью, творческим путем и творчеством выдающегося писателя и 

увидеть мир и мировоззрение Х.Мураками более детально и подробно. Работа «К югу от 

границы, на запад от солнца», входящая в серию автобиографических романов автора, также 

богата автобиографическими линиями. Повествователь произведений Xаджиме, включаю-

щий в себя определенные события жизни писателя и его внутренний мир. 

Ключевые слова: Харуки Мураками, Xаджиме, роман, автобиографический, "Норвеж-

ский лес", музыка, джаз 
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SEYFƏDDİN DAĞLI SATİRALARINA ƏZİZ NESİN YARADICILIĞININ TƏSİRİ 
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Dünya şöhrətli türk satiriki Əziz Nesinin əsərləri ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə ediləndə 

kitab Seyfəddin Dağlının müqəddiməsi ilə nəşr edilmişdir. Məhz bu müqəddimə ilə də Seyfəddin 

Dağlı dünyaşöhrətli Əziz Nesini azərbaycanlı oxucularına təqdim etmişdir.Əziz Nesin xatirələrində 

ölkəmizi məhz Seyfəddin Dağlı vasitəsilə yaxından tanıdığını qeyd etmişdir. Məqalədə böyük türk 

satira ustası Əziz Nesin və azərbaycanlı satirik yazıçı Seyfəddin Dağlının yaradıcılığındakı tənqid 

hədəfləri qarşılıqlı təhlil olunur. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ədəbi əlaqələr fonunda görkəmli 

satirikin ölkəmizə münasibəti, eyni zamanda Seyfəddin Dağlının yaradıcılığında Əziz Nesin satirik 

qələminin təsiri araşdırılır. 

Açar sözlər: Əziz Nesin, Seyfəddin Dağlı, Türkiyə novellaları, satira, Futbol kralı, Absətəli 

Avsaytdadır 

 

Mehmet Nüsrət Nesin-Əziz Nesin (1915-1995) Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatının ən 

məhsuldar yazıçılarından biri, ən böyük satira ustasıdır. Əziz Nesin ədəbi növlərin hər üç sahəsində 

müxtəlif janrlarda yazdığı çoxsaylı əsərləri ilə 50 ildən çox türk ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, sati-

rik qələmi ilə xalqına xidmət etmişdir.Türkiyə ədəbiyyatı tarixində yeni tipli satiranı ilk dəfə Əziz 

Nesin tam olaraq əsas yaradıcılıq üslubu kimi mənimsəmiş, zirvəyə qaldırmış və bütövlükdə dünya 

ədəbiyyatı tarixində ən böyük satira ustalarından biri kimi yer tutmuşdur.Gənc yaşlarından bədii ya-

radıcılığa başlayan Əziz Nesin bütün ömrü boyu xalqın maariflənməsi, saflaşması uğrunda sözün 

həqiqi mənasında çətin mübarizə aparmışdır. 1000-dən çox (çap olunmuş) hekayəsi, 10-dan çox ro-

manı və pyesi, böyüklər üçün nağıları, uşaq kitabları, şeirləri olsa da, satira ustasının öz təbirincə 

desək, sanki yoxmuş kimi ədəbi tənqiddən uzaq saxlanılmış, yaradıcılığı elmi araşdırmalardan uzaq 

qalmışdır. Baxmayaraq ki, Əziz Nesin hər zaman ən çox oxunan və kitabları ən çox satılan yazıçı-

lardan biri və zaman-zaman birincisi olmuşdur. Əziz Nesin təkcə Türkiyədə deyil, bütövlükdə dün-

ya ədəbiyyatında tanınmış və sevilmişdir. Əsərlərində toxunduğu məsələr hətta bu günümüz üçün 

yazılıbmış kimi ciddiliyini və aktuallınını qoruyub saxlayır. Satirik yazıçı dünyanın 37 dilinə tərcü-

mə olunmuş əsərlərində öz ölkəsindəki siyasi, ictimai, əxlaqi, eyni zamanda milli pozuntuları, cə-

miyyətdəki qüsurları qələmə almış, nəticədə yarım yüzillikdən çox türk ədəbiyyatını zənginləşdir-

miş, öz dövrünün Molla Nəsrəddini adlandırılmışdır. 

Əziz Nesinin əsərləri 1962-ci ildən başlayaraq dilimizə tərcümə edilmiş, azərbaycanlı oxucu-

ları tərəfindən də ilk gündən böyük maraqla qarşılanmış, sevilmiş, ədəbi mühitdə haqqında maraqlı 

fikirlər söylənilmişdir. Əziz Nesin haqqında müxtəlif illərdə həm publisistik, həm də elmi məqalələr 

yazılmış, əsərlərindən yeni tərcümələr edilmişdir. Əziz Nesinin əsərləri ilk dəfə Azərbaycan dilinə 

tərcümə ediləndəkitab Seyfəddin Dağlının müqəddiməsi ilə nəşr edilmişdir. Məhz bu müqəddimə 

ilə də Seyfəddin Dağlı dünyaşöhrətli Əziz Nesini azərbaycanlı oxucularına təqdim etmişdir. Bir ne-

çə dəfə Bakıda olan Əziz Nesin xatirələrində ölkəmizi məhz Seyfəddin Dağlı vasitəsilə yaxından ta-

nıdığını qeyd etmiş, həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda satirik həmkarı ilə görüşmüşdür. 

Əziz Nesinin satirik ənənəsinin izlərini Seyfəddin Dağlının yaradıcılığında aydın şəkildə mü-

şahidə etmək mümkündür. Əziz Nesin yaradıcılığına xas satirik nağıl üslubuna Seyfəddin Dağlının 

yaradıcılığında da rast gəlirik. Əziz Nesinə görə, nağıl janrı hekayələrə nisbətən insanları daha çox 

düşündürür. Bu cəhətinə görə də ədib nağılları daha üstün satirik “silah” hesab edir. “Mən xalq na-

ğıllarında, rəvayətlərdə, lətifələrdə “sərt rejimə qarşı dirəniş” meyili gördüm... Nağıllarda davamlı 

bir mücərrədlik, alleqoriya və rəmzlər var. Buna görə də nağıllarda yenilik bitməz tükənməzdir. Hər 
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yeni situasiyada başqa bir prizmadan baxıb dinləmək mümkündür. Nağılda zehin işlətdirmək var, 

oxucunu məcbur etmə var. Buna görə də bir neçə dəfə oxuna bilər və ya dinlənilə bilər. İçindəki al-

leqoriya getdikcə anlaşılmağa başlayar” [1]. Digər tərəfdən yanaşdıqda isə nağıllarda gizlilik, icti-

mai-sosial və iqtisadi-siyasi qüsurları üstüörtülü şəkildə daha rahat tənqid etmək imkanı olur. Əziz 

Nesin “böyüklər üçün nağıllar” adlandırdığı bu əsərləri “Məmləkətin birində” (1958) və “Hoptri-

nam” (1960) kitablarında toplamışdır. Bəzi nağılları öz mənbəyini xalq nağıllarından, təmsillərdən, 

lətifələrdən, rəvayətlərdən almış olsa da, böyük əksəriyyəti xalq nağılı üslubunda yazılmış ədibin öz 

düşüncəsinin məhsulu olan yeni məzmunlu satiralardır. Əziz Nesin nağıllarında həm Qərb, həm də 

Şərq nağılları motivlərindən təsirlənmiş, müasir cəmiyyətdəki qüsur və nöqsanları nağıl yolu ilə xa-

tırlatmışdır.Seyfəddin Dağlı 1978-ci ildə qələmə aldığı “Allahı aldatdı, iblisə aldandı” satirasını na-

ğıl adlandırır. Yazıçı nağıl üslubundan istifadə edərək cəhənnəmə düşmüş birinin hiylə işlədib cən-

nətə qaçması süjeti əsasında rüşvətxor, yaltaq və həmişə başqalarına quyu qazmaqla məşğul olan 

adamları tənqid edir. Yumorist ədib yaratdığı obrazın timsalında dövrünün naqis tərəflərini, şər niy-

yətli böhtançıları həmin “mərhum”un üzərində üzərində cəmləyir və axirətdəki mələklərdən birinin 

dili ilə onları ifşa edir: “Bu xəbisin simasının sarılığına səbəb onun daim qohum-qonşuya paxıllıq 

eləməyidir. Çiyin-beli sahib-mənsəblərə qulluq göstərməyindən əyilibdir. Gözlərindən axan bulanıq 

su ətrafındakıları güdməyindən doğan gözüdarlıq nəticəsidir. Əllərindəki qabarlar tanış-biliş əley-

hinə gizli ərizələr yazmaqdan əmələ gəlibdir. Qılçalarının titrəməsi vaxt-bivaxt həmkarlara-həm-

qulluqlara badalaq gəlməyindən törənibdir. Bədəninin cılız quruluğu işlətdiyi bəd əməllər üçün hə-

mişə xofda olduğundan, daimi qorxu çəkdiyindəndir” [2, s.180]. Seyfəddin Dağlı öz dövrünü axirət 

dünyası kimi təsvir edir, yalan və hiylə yolu ilə özünə yer tapmış, saxtakarları, danos yazmaqla 

məşğul olan, vəzifə və mövqe hərislərini “cənnətə yol tapmış mərhum”lar kimi təqdim edir. Özgələ-

rinə quyu qazmaqla məşğul olan “mərhum” sonda qazdığı quyuya özü düşür və cəhənnəmə göndə-

rilir. Əsərin sonunda ədalətin bərqərar olması ədibin gələcəyə ümidli olduğunu, gec-tez hər kəsin la-

yiq olduğu yerdə olacağına inandığını göstərir. 

Seyfəddin Dağlı “Absətəli avsaytdadır” adlı məşhur povestində Əziz Nesin qələminin, xüsusi-

lə də “Qol kralı” (əsər 1988-ci ildə dilimizə “Futbol kralı” adı ilə tərcümə edilmişdir) romanının, 

eləcə də “Kötək yeməyə doymuram” adlı satirik hekayəsinin təsiri açıq-aşkar hiss olunur. Əziz Ne-

sin futbol azarkeşliyini xəstəlik halına çevirən insanların həyatında bunun mənfi təsir və nəticələrini 

“İdmançı insanlarıq, vəssəlam”, “Həmyerlilər matçda”, “Uçuruma gedirik” kimi hekayələrində də 

tənqid etmişdir. Bundan başqa, Seyfəddin Dağlı 1961-ci ildə “Türkiyə novellaları” başlığı altında 4 

satirik-yumoristik novella (“Vitrindəki şüarda nə yazılmışdı”, “Qonaq niyə dava saldı”, “Kəndə qə-

zet nə vaxt gəldi”, “Eşşək nəyə güldü?”) yazmış və Əziz Nesinə ithaf etmişdir. Mövzusu Türkiyə 

həyatından alınan bu hekayələr şübhəsiz ki, Əziz Nesin yaradıcılığından təsirlənərək qələmə alın-

mışdır və türk satirikinin toxunduğu problemlər, tənqid etdiyi naqisliklər öz əksini tapmışdır.  

Seyfəddin Dağlının “Türkiyə novellaları”nda mövzu Türkiyə həyatından alınmış olsa da yazı-

çının tənqid etdiyi naqisliklər onun öz ölkəsi üçün də aktual idi. “Vitrindəki şüarda nə yazılmışdı?” 

novellasında İstanbulun mərkəzindəki məşhur Bəyoğlu səmti-İstiqlal prospekti təsvir olunur. Ame-

rikadan gəmi ilə rezin saqqız gətirib əttar dükanına satan amerikalı tacir öz ölkəsində satmaq üçün 

də mal almağı düşünür. Ətraf dükanların vitrinlərindəki mənzərə isə eynidir: Amerikan malları özü-

nə orijinal məhsul axtaran amerikalı tacir türk dilində şüarlar, bəzəklər həkk olunan suvenirlərə ba-

xır. Bəyəndiyi suvenir satılan mağazanın sahibinin adı isə Yurdsuzoğludur. Müəllif tənqidin gücünü 

daha da artırmaq üçün obraza satirik ad qoymuşdur.  

Əziz Nesinin yaradıcılığının, ictimai fəaliyyətinin böyük bir qismi İkinci Dünya müharibəsin-

dən sonra imzalanmış “Trumen doktrinası” əleyhinə olmuşdur. Uzaqgörən ziyalı onsuz da maddi 

korluq çəkən əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaşdıracağını başa düşmüşdü. Hələ 1948-ci ildə Tru-

men doktrinasının Türkiyəyə gətirəcəyi zərərlərdən bəhs edən “Hara gedirik?” adlı çap belə olun-

mamış iki səhifəlik yazısına görə on ay həbslə və üç aylıq Bursaya sürgün edilməklə cəzalandırıl-

mışdı. Sürgündən qayıtdıqdan sonra da ölkəsinin iqtisadi cəhətdən yoxsulluq çəkməsi və bunun in-

sanların güzəranına təsirini satiraya gətirmişdir. “İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda müharibədə 
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iştirak etməmiş Türkiyənin yoxsulluğu, hakimiyyət başındakıların təzyiqi, qara bazarla varlanmış-

lar..., xalq qan ağlayır. Və dünyaya, imperializmə qarşı müharibədə ilk zəfər nümunəsi verən Türki-

yə Trumen doktrinası ilə Amerikadan asılı vəziyyətə düşür.İstanbulun işğalı zamanı yunan, fransız, 

ingilis bayraqları asılan Bəyoğlunda bu dəfə “Welcome U.S Navy”, “Fresh Beer”, “Nice girls” 

lövhələri asılır. Markopaşa satirası da məhz belə bir dolanışıq problemləri, hakimiyyət təzyiqi, si-

yasi depressiya dövrünün məhsuludur. ...Məni satira yazmağa təhrik edən o dövrkü mühitin tələblə-

ri idi” [3, s.95]. Seyfəddin Dağlı “Vitrindəki şüarda nə yazılmışdı” satirik hekayəsində də Əziz Ne-

sin yaradıcılığında əsas yer tutan məhz bu mövzunu qələmə almışdır. “Türkiyədə türkcə danışırlar” 

şüarı yazılımış suveniri almaq istəyən amerikalı zabitin dilini başa düşmədiyi üçün müdirin satıcını 

işdən qovması Əziz Nesinin yaşadığı dövrün acı həqiqəti idi.  

 “Türkiyə novellaları”nın müəllifinin kim olduğunu bilməsək, sanki Əziz Nesinin satirik he-

kayələrinin Azərbaycan dilində tərcüməsini oxuduğumuzu zənn edərik. Hətta obrazların adlarını be-

lə türkcə tələffüz formasında (Ahmet, Mehmet və b.) yazır. 1974-cü ildə qəzetdə bir əxlaqsızlıq yu-

vasının kirayə verilməsi ilə bağlı elan verildiyi üçün Əziz Nesin öz etirazını bildirir. Nəticədə isə 

Əziz Nesini məhkəməyə verirlər. Bu tragikomik hadisənin izlərini satirik yazıçının bir sıra əsərlə-

rində görə bilirik. “Biz evə qəzet almırıq” adlı hekayəsini isə sırf bu problemlə bağlı yazmış, uşaq-

ların, gənclərin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən bu cür utancverici halları kəskin tənqid etmişdir. 

“Amerika malları satışı” hekayəsində də dolayı yolla bu mövzuya toxunmuşdur. Seyfəddin Dağlının 

“Türkiyə novellaları” silsiləsindən olan ikinci əsəri “Kəndə qəzet nə vaxt gəldi?” hekayəsidir. Mə-

lumdur ki, keçən əsrin ortalarında bölgələrə qəzetlərin çatdırılması gecikirdi, təhsil səviyyəsi ucqar-

larda onsuz da aşağı idi. Əziz Nesinin qələmə ala biləcəyi daha bir mövzunu biz Seyfəddin Dağlının 

tənqidi gülüşündə görürük. İşsizliyin, yoxsulluğun geniş yayıldığı bir vaxtda qəzetlərdə “Qismətim 

kim?” başlığı altında özünə ər yaxud da arvad axtaran biveclər, bu tip elanları çap edən qəzet orqan-

ları tənqid olunur. Ankarada çayxanda oturub iş elanları axtaranların bu qəbildən olan yazıları oxu-

yan işsizlər:“Biz arvad-uşaqlarımızı necə dolandırmaq barədə baş sındırırıq, amma onlar təzə ər-

lər, arvadlar soraqlaşırlar?!” [4, s.72]-deyə məyus olurlar.  

 “Eşşək nəyə güldü” Əziz Nesinin yaradıcılığında tez-tez rast gəldiyimiz eşşək alleqorik obrazı 

təsvir olunur. “Sizin ölkədə eşşək yoxdurmu” hekayəsində Nesini vətənpərvər ziyalı kimi narahat edən 

ölkəsinin tarixi maddi mədəni sərvətlərinin “xarici turistlər” tərəfindən talanmasıdır. “Eşşək nəyə güldü” 

novellasında amerikalı turistlərin marağını çəkmək, pul qazanmaq üçün son günlərini yaşayan yaşlı hey-

vana-eşşəyə insafsızcasına əziyyət verən adamın özünü necə gülünc vəziyyətə salması təsvir olunur. 

Sonda Seyfəddin Dağlı əsəri ithaf etdiyi ustad sənətkarı oxuculara xatırlatmağı da unutmur: “Bu əhvala-

ta şübhə edənlərdən, yəni eşşəyin danışa və güülə biləcəyinə şəkk gətirənlərdən xahiş olunur ki, məşhur 

türk satiriki Əziz Nesinin “Ah biz eşşəklər” hekayəsini oxusunlar” [4, s.82].  

“Qonaq niyə dava saldı” adlı novella da bu silsiləyə daxildir. Burada Seyfəddin Dağlı Əziz 

Nesini narahat edən digər bir məsələni işıqlandırır. Xaricdən yardım adı ilə, Türkiyə iqtisadiyyatını 

gücləndirmək adı altında keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının ölkəyə daxil olmasına qarşı çıxır.  

Əziz Nesinin dilimizə İsmayıl Şıxlı tərəfindən “Futbol kralı” adı ilə tərcümə edilib 1988-ci il-

də çap olunan məşhur satirik romanı ədibin idman müxbiri kimi işlədiyi dövrün məhsuludur. İlk də-

fə 1955-ci ildə “Qol kralı Səid Hopsəid” adıyla dövrünün idman qəzetlərindən birində hissə-hissə 

(təfriqə şəkilində) çıxmağa başlayır. Maddi durumunun çətin günlərində Əziz Nesini bu mövzuda 

bir əsər qələmə almağa vadar edən əsas səbəb dolanışıq dərdi olur. Lakin zaman keçdikcə roman 

oxucular tərəfindən çox bəyənilir. 1957-ci ildə isə kitab halında nəşr olunur və bütün ölkədə məş-

hurlaşır. Eyni zamanda alman dilinə də Prof. Melzig tərəfindən tərcümə edilir[5]. Hətta filmə alın-

ması da qərarlaşdırılır. Bütün bunların nəticəsində əsərin müəllifi onu yenidən ciddi şəkildə işləmə-

yə başlayır. 

 “Absətəli avstaytdadır” yumoristik povestində futbolun adını belə eşitməmiş Absətəlinin tə-

sadüf nəticəsində öz xanımı Suğraxanım ilə futbol matçına bilet alıb olması və ilk dəfə yaşıl stadi-

onda canlı futbolu izləməsi ilə həyatında baş verən  gülünc hadisələrdən bəhs edir. Satirik yazıçı 

stadionu qəribə xəstəxanaya, futbol azarkeşlərini isə xəstələrə oxşadır. Çətinliklə futbol oyununa 
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baxmaq üçün bilet tapan Absətəli harada və nəyi izləyəcəyini bilməsə də əziyyətinin nəticəsini heç 

kəsə vermək istəmir.  

 “Bilet alırsan, bəs bilmirsən harayadır? Əgər biletlər lazımın döyülsə, sat mənə! 

 -Ay-hay!... Bir saat növbəyə durmuşam, çəkmələrimi tapdayıblar, düymələrimi qırıblar, 

o zülümlə bilet almışam, indi götürüm bilet verim sənə?! 

 -Yaxşı, düymələrinin də pulunu verərəm, çəkmələrini sildirməyin də. 

 -Yox, əşi? Deməzsən aldatdım?!” [4] 

Əziz Nesinin “Həmyerlilər matçda” adlı hekayəsində də eyni hadisə təsvir olunur. Absətəli ki-

no üçün bilet almaq istəyərkən futbol matçına satılan bilet kassasında növbəyə durur. “Həmyerlilər 

matçda” hekayinin qəhrəmanı isə o zamanlar böhrana görə çətin tapılan türk kofesi almaq istəyər-

kən futbola bilet almış olur.  

Əziz Nesinin idmana münasibəti hər zaman müsbət olmuş olsa da (hətta gəncliyində güləş və 

futbol oyunları ilə məşğul da olmuşdur) idman azarkeşliyini, xüsusən, futbol yarışlarını seyr etməyi 

xəstəlik halına çevirməyin əleyinə olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz idman mövzulu əsərlərini də 

məhz bu cür insanları tənqid və islah etmək məqsədini əsas tutaraq qələmə almışdır.  

 

Nəticə 

Baxmayaraq ki, siyasi cəhətdən tamamilə fərqli ölkələrdə yaşayıb yaratmışlar, Əziz Nesin ya-

radıcılığının, satirik qələminin təsiri Seyfəddin Dağlının yaradıcılığında açıq şəkildə özünü büruzə 

verir. Yuxarıda nəzərdən keçirtdiyimiz oxşar tənqid hədəfləri və yaxın motivli əsərləri Seyfəddin 

Dağlının Əziz Nesinə olan sevgisindən qaynaqlarmış, qardaş Türkiyənin ustad sənətkarını narahat 

edən problemləri öz yaradıcılığında işıqlandırmışdır.  
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When the art works of famous Turkish satirist Aziz Nesin was translated into Azerbaijani first 

time, the book was published with the introduction of Seyfaddin Daghli. Namely with this introduction 

Seyfaddin Daghli produced famous Aziz Nesin to Azerbaijani readers. Telling his memories, Aziz 

Nesin noted that he became acquainted with our country through Seyfaddin Daghli. The article mutually 

analyses the criticism goals in the creativity of great Turkish satirist Aziz Nesin and Azerbaijani satirist 

writer Seyfaddin Daghli. The article also analyses the relation of famous satirist to our country, at the 

same time, the influence of Aziz Nesinon the creativity of Seyfaddin Daghli. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЗИЗА НЕСИНА НА САТИРЫ  

СЕЙФЕДДИНА ДАГЛЫ 

 

М.М. Хасанлы 
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Произведения известного турецкого сатирика Азиза Несина переведенныена азербай-

джанский язык была издана с представлением Сейфаддина Дагли. Именно посредством 

Сейфаддин Дагли знаменитый Азиз Несин был представлен с азербайджанским читателям. 

Азиз Несин рассказывая свои воспоминанияотметил что познакомился с нашей страной с 

помошюСейфаддина Дагли. В статье анализируются цели критики в творчестве великого 

турецкого сатирика Азиза Несина и азербайджанского писателя Сейфаддина Даглии 

отношение известного сатирика к нашей стране, в то же время влияние Азиза Несинона на 

творчество Сейфаддина Дагли. 

Ключевые слова: Азиз Несин, Сейфаддин Дагли, Истории Турции, сатира, Царь ворот, 

Абсатали в офсайде 
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CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏDƏ CƏZALARIN MÜSTƏSNA ROLU 
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Məlumdur ki, cinayətkarlıqla mübarizədə ən effetiv yol cəzaların tətbiq olunmasıdır. Cəzalar 

şəxsə əzab versə də, həmin şəxslərin cinayətkarlıqdan çəkinməsinə zəmin yaradır. Lakin onu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, cəza cinayət törətmiş şəxslərin islah edilməsi məqsədi ilə tətbiq 

olunmalıdır. Bu məqalədə cəzalardan, məqsədlərindən, onların humanistləşməsi zərurətindən və 

istiqamətdə görülmüş işlərdən danışılıb. 

Açar sözlər: cinayətkarlıq, cəza, probasiya, cəzaların icrası 

 

“Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və günahsıza cəza veriləndə” 

                         Ümummilli lider Heydər Əliyev 

 

Cinayətkarlıqla  mübarizədə  dünyanın  bütün dövlətləri min illər boyu, hətta bugünki dövrdə 

də cəzadan əsas vasitə kimi istifadə edirlər. Cəza cinayət törədən şəxslərə maddi, mənəvi, fiziki və 

həmçinin də psixoloji əzab verir. Ağrısız və əzabsız cəza mümkün deyil.  Hər bir insan ona mənfi 

təsir edən, ağrı yetirən mühitdən uzaqlaşmağa çalışır.  

Ümumiyyətlə, cinayəti araşdıran mütəfəkkirlər cəzanın cinayət etməkdən çəkindirici təsir xü-

susiyyətindən danışarkən, əsas onun ağrı yetirmək xüsusiyyətini rəhbər tutublar.  

Qədim dövrdə cinayət edən şəxslərə düşmən münasibəti bəslənilirdi. Feodalizm dövründə cə-

zaların ən sərt üsullarından amansızcasına istifadə olunurdu belə ki, həmin dövrdə cinayət törədənin 

heç bir hüquqları tanınmırdı, dişə-diş, gözə-göz qaydasından istifadə olunurdu.  

Antik dövrdə ən qəddar üsullarla cəzalar tətbiq olunurdu. Buna misal olaraq ölüm cəzalarını, 

bədən üzvlərindən məhrum etmə, rüsvayedici cəzalar və bu kimi digər amansız  cəzaları göstərmək 

olar.   

Həmçinin, bu dövrdə hakimiyyətə, krala, dövlət başçısına qarşı çıxmaq əsla bağışlanılmırdı.  

Ən qəddar cəza hesab olunan ölüm cəzasının tətbiq edilməsinin müəyyən şərtləri mövcud idi. Ümu-

miyyətlə ölüm cəzasının lehinə və əleyhinə müxtəlif yanaşmalar mövcud olmuşdur. Kimisi ölüm 

cəzasının labüdlüyünü, kimisi isə bu cəzanın islah etməkdən daha çox intiqam hissi ilə yenidən ci-

nayətin törədilməsinə səbəb olacağını düşünürdü. Əleyhinə olanlar hesab edirdilər ki, bu cəza növü 

tətbiq olunmadan belə ağır cinayətlərin və cinayətkarların qarşını almaq mümkündür. Ölüm cəzası-

nın tərəfdarları isə hesab edirdilər ki, törədilən cinayətə qarşı ölümdən başqa hər hansı  adekvat  cə-

za yoxdur.  

İnsanın  və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının mərkəzi hissəsini insan həyatı təşkil etdiyindən  

insan hüquqlarına dəyər verilməsi, insanın cəmiyyətin ən yüksək dəyərlisi hesab olunması istiqamə-

tində Bəyannamələr, Konvensiyalar, Paktlar qəbul olunub. 

“İnsan hüquqları haqqında” 1948-ci il tarixli Ümumdünya Bəyannaməsinin  3-cü maddəsində 

qeyd olunub ki, hər bir insan həyat hüququna malikdir. [1] Lakin 1966-cı il Mülki və Siyasi Hüquq-

lar haqqında Beynəlxalq Paktda insan hüquqlarına dair mövqeyini konkretləşdirsə də ən ağır cina-

yətlərə görə ölüm cəzasının tətbiqinə yol verilirdi. Ancaq ki bir müddət sonra, yəni 1991-ci ildə “İn-

san hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvernsiyasını təsdiq edən 6 saylı Protokolda elan 

edildi ki, “Ölüm cəzası ləğv edilir. Heç kəs ölüm cəzasına məhkum edilə bilməz”.[2] 

Keçmiş Sovet dövründə də ölüm cəzasından istifadə olunurdu. Ölüm cəzasını tətbiq etmək sə-

lahiyyətinə isə Ali Məhkəmə malik idi. Lakin həmin dövrdə düzgün araşdırma aparılsaydı məlum 

olardı ki, hər 5 ölüm cəzasına məhkum olunmuşların  2-3–nə haqsız yerə ölüm cəzası təyin edilib. 
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Ancaq ki, artıq ölüm cəzası tətbiq olunduqdan sonra onun düzgün tətbiq edilməməsinin aşkarlanma-

sının bir əhəmiyyəti qalmırdı. 

Karl  Marks ölüm cəzasına dair  demişdir ki: “Özünün sivil inkişafı ilə öyünən cəmiyyətdə 

ölüm cəzasının saxlanmasının ədalətliliyi və məqsədəmüvafiqliyini əsaslandıran prinsiplər tapmaq 

olduqca çətindir, yaxud da, demək olar ki, bu, ümumiyyətlə, mümkün deyil.” 

Azərbaycan Respublikası  müstəqillik əldə etdikdən sonra  qanunvericilik aktlarında  insan və 

vətəndaş hüquqlarına hörmət edilməsinin vacibliyini önə çəkdi. Cəzaların humanistləşməsi istiqa-

mətində addımlar atıldı, amansız cəzaların tətbiqi ləğv edildi. Daha  humanist, insanın hüquq və 

azadlığına qiymət verən cinayət qanunvericiliyi  hazırlandı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev  Respublika-

mızda  ölüm cəzasının ləğv edilməsi üçün 3 fevral 1998-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə müraciət etdi. Nəticədə də Milli Məclis tərəfindən  Azərbaycan Respublikasında 

ölüm cəzasının ləğv edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, Cina-

yət Prosessual Məcəlləsinə və həmçinin, Cəzaların İcrası Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edil-

məsi ilə bağlı 10 fevral 1998-ci il tarixli Qanun qəbul edildi.  

Bununla da Şəqrdə ilk dəfə olaraq ölüm cəzasını ləğv edən ölkə kimi tarixə düşdük.  Ölüm cə-

zasını  ləğv etməklə də ölkəmizin dünyəvi, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu ilə inamla hərə-

kət etdiyi bir daha sübut olundu.  

Azərbaycan Respublikasında 2000-ci ilin 1 sentyabr tarixindən qüvvədə olan Cinayət Məcəl-

ləsinin 41-ci maddəsində cəzaya- “Cəza məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət hüquqi xarakterli 

tədbirdir. Cəza cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilən şəxsə tətbiq olunur və həmin şəxs barəsində 

Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən edilən məhrumiyyətlər yaradılmasından və ya onun hüquq və azad-

lıqlarının məhdudlaşdırılmasından ibarətdir”  məzmununda qiymət verilir.[3] 

Cəza cinayət törədən şəxsə tətbiq olunur. Törədilən cinayət cinayət törədən şəsxin məsiliyyə-

tinin və tətbiq edilən cəzanın əsasıdır və həmçinin hüquqi fakt kimi çıxış edir.  Şəxs qəsd və ehtiy-

yatsızlıq formasında cinayət törətməkdə təqsirli hesab olunur.  Həmçinin, cəza dövlətin adından və 

məhkəmənin hökmü ilə tətbiq edilən məcburiyyət tədbiridir. Cinayətə görə cəzanın tətbiqi ilə eyni 

zamanda məhkum və həmçinin, onun əməli dövlət adından pislənir, hətta məhkum Azərbaycan Res-

publikasının adından mühakimə olunur. 

Təyin olunan cəzalar da məhkumluq yaradır. Belə ki, məhkumluq törədilən cinayətə görə hər 

hansı cəzaya məhkum edilən şəxsin hüquqi vəziyyəti olmaqla  təyin edilən cəzanın qüvvəyə min-

məsi ilə başlayır.  

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsində aşağıdakı adlarda cəza 

növləri qeyd olunub: - Cərimə; Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə; Müəyyən 

vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə; İctimai işlər; Xü-

susi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə; İslah işləri; Hərbi xidmət 

üzrə məhdudlaşdırma; Azərbaycan Respublikası  ərazisindən məcburi çıxarma; İntizam xarakterli 

hərbi hissədə saxlama; Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə; Ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə. 

Həmin məcəllənin 43-cü maddəsində isə 42-ci maddədə qeyd olunan cəzaların əsas, əlavə, 

həmçinin də həm əsas, həm də  əlavə cəzalar qrupuna ayrılması əks olunub.  

İctimai işlər, islah işləri, hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma, intizam xarakterli hərbi hissədə 

saxlama, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəza 

növləri yalnız əsas cəza kimi tətbiq edilir. Cərimə, müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəza növləri həm əsas, həm də əlavə cəza kimi tətbiq edilir. 

Xüsusi  və ya hərbi rütbədən, fəxri addan, yaxud dövlət təltifindən məhrum etmə, nəqliyyat vasitə-

lərini idarəetmə hüququndan məhrum etmə və Azərbaycan Respublikasının  hüdudlarından kənara 

məcburi çıxarma cəza növləri yalnız əlavə cəza kimi tətbiq edilir. 

Cəzaların əsas məqsədi sosial ədalətin bərpa edilməsi, məhkumların islah edilməsi, həm məh-

kumlar, həm də ki başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısının  alınmasıdır. 
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası daima insan hüquqlarının qorun-

ması istiqamətində silsilə addımlar atmaqda davam edir. Bu sahədə atılmış humanist addımlardann  

biri də, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham  Əliyev tərəfindən 10 fevral 2017-ci il 

tarixində qəbul edilmiş “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin huma-

nistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məc-

buriyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” Sərəncamdır.   

Penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının gücləndi-

rilməsi, cəzanı icra edən orqan və müəssisələrdə mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması, cina-

yət təqibi və cəzaların icrası sahəsində korrupsiyanı istisna edən şəraitin bərqərar edilməsinə tam tə-

min olunması, müasir texnoloji vasitələrin tətbiq edilməsi və cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi 

məqsədilə Sərəncamla aşağıdakılar qərara alınıb: 

1. Penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi, infrastrukturun yenilənməsi və 

idarəçilik mexanizminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri davam etdirilsin. Cəmiyyətdən təcridetmə ilə 

əlaqədar olmayan cəzaların icrasına effektiv nəzarətin təşkil edilməsi və bu sahədə idarəetmənin sə-

mərəliliyinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidmə-

ti yaradılsın. 

2. Cəzaların icrası və qətimkan tədbirlərinin tətbiqi zamanı müasir informasiya-kommunikasi-

ya texnologiyalarından istifadəni təmin etmək məqsədilə elektron nəzarət vasitələri tətbiq olunsun. 

3. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 

İcrası Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada çəkilməsi və məhkumlar tərəfindən rejim qaydalarına 

ciddi riayət olunması təmin edilsin, bu sahədə korrupsiyaya şərait yaradan və digər neqativ halların 

qarşısının alınması üçün tədbirlər görülsün. 

4. İctimai işlər cəzasının formal icrası təcrübəsinin qarşısı alınsın, ictimai işlər və azadlıqdan 

məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan digər cəzaların icrasına effektiv nəzarət təmin edilsin. 

5. Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin ictimai faydalı əməyə cəlb olunması məqsədilə cəza-

çəkmə müəssisələrində mövcud istehsal sahələrinin bərpa edilməsi və yeni sahələrin yaradılması 

imkanları araşdırılsın, bu fəaliyyətdə sahibkarların iştirakının stimullaşdırılması üçün tədbirlər gö-

rülsün. 

6. Penitensiar xidmətin yüksək peşəkar kadr korpusunun formalaşdırılması, vəzifələrə təyina-

tın daha çevik və qısa müddətdə aparılması, əməkdaşların bilik, bacarıq və praktiki vərdişlərinin in-

kişaf etdirilməsi, işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, habelə on-

ların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülsün. 

7. Penitensiar müəssisələrin etibarlı mühafizəsinin təşkil edilməsi məqsədilə penitensiar xid-

mətin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ilə tam komplektləşdirilməsi təmin olunsun. 

8. İbtidai istintaq orqanları və məhkəmələr tərəfindən qətimkan tədbirlərinin seçilməsi zamanı 

həbsin tətbiq edilməsi əsaslarına dair cinayət-prosessual qanunvericiliyin müddəalarına ciddi əməl 

olunsun, cəzanın və qətimkan tədbirinin məqsədlərinə şəxsi cəmiyyətdən təcrid etmədən nail olmaq 

üçün alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi genişləndirilsin. 

9. Cinayət qanunvericiliyinin prinsiplərinə və cəza təyin etmənin ümumi əsaslarına ciddi ria-

yət edilsin, cinayət təqibi və cəzaların icrası zamanı qeyri-prosessual münasibətlərə yol verilməsin, 

korrupsiya və vəzifədən sui-istifadə hallarına qarşı mübarizədə daha ciddi tədbirlər görülsün. [4] 

Sözügedən  Sərəncamla  penitensiar  sahədə nöqsanların aradan qaldırılması məqasədilə Əd-

liyyə Nazirliyinin Probasiya Xidmətinin yaradılması da nəzərdə tutulub.  Probasiya sözü latın mən-

şəli olmaqla “sınaq” mənasını bildirir. Probasiya anlayışından şəxsin müəyyən şərtlərə riayət etməsi 

müqabilində cəzadan azad olunması  anlamında istifadə olunur.  

Bu xidmətdən Qərb ölkələrinin, İsveç, Amerika Birləşmiş Ştatı, Finlandiya, Latviya, Böyük 

Britaniya, Danimarka, Estoniya, Gürcüstan və bu kimi digər inkişaf  ölkələrin cinayət mühakimə 

sistemlərində xüsusilə istifadə olunur. 

Bir halı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, "Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilmə-

si, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ 
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cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə" 10 fevral 2017-ci 

il tarixli Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-

nə yeni bir maddə  52-1. Azadlığın məhdudladırılması cəzası  əlavə edilib.  

Cinayət Məcəlləsinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təklif edilən son dəyi-

şikliklərdə yer alan yeni cəza növünün, yəni Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının şamil olunaca-

ğı maddələrdə mövcud cəzalar da qüvvədə qalacaq və yeni cəza növü isə onların dispozisiyalarına 

uyğun olaraq məhkəmənin qərarı ilə təyin olunacaq.  

Beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq demək olar ki, cəzaların 92 faizinin azalmasına nail olmaq 

mümkün olacaq. Hətta yeni cəza növü Narkotik maddədən istifadə edən şəxslərə də şamil olunacaq 

və onlara qanunla müəyyən edilmiş qaydada  güzəştlər də  ediləcək. Bu cür cinayət törətmiş şəxslər 

məhkəmənin qərarı ilə stasionar şəkildə müalicə olunacaqlar. Əgər şəxs sağalacaqsa və tibbi xarak-

terli qərarlar ləğv olunacaqsa, həmin şəxs cinayətdən azad olunacaq. Onu da nəzərə almaq lazımdır 

ki, bu cür güzəştlər yalnız  narkotik maddələrin istifadəsinə görə ilk dəfə tutulan şəxslərə şamil olu-

nacaq.   

Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası məhkumun cəmiyyətdən tam təcrid olunmadan yaşayış 

yeri üzrə nəzarət altında saxlanmaqla azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılmasından ibarət olmaqla 6 

aydan 5 ilədək hesablanacaq.   

Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına  məhkumun edilmiş şəxs qanunla müəyyən edilmiş 

qaydalara əməl etməlidir. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş şəxsə aşağıdakı 

tələblər qoyulur: 

 aşayış yerini tamamilə və ya günün müəyyən vaxtlarında tərk etməmək; 

 elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanması 

üçün ona xidmət etmək; 

  məhkəmənin müəyyən etdiyi ərazi hüdudlarını tərk etməmək; 

 cəzanın icrasına nəzarət edən orqanın razılığı olmadan yaşayış yerini dəyişməmək, ha-

belə həmin orqanı iş və ya təhsil yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq. [5] 

Həmçinin,  Cinayət Məcəlləsinə ediləcək yeni maddəyə əsasən, məhkəmə məhkumun üzərinə 

bəzi vəzifələr qoya da bilər. Buraya  kütləvi tədbirlərə qatılmamaq, ehtiyac olarsa, alkoqoldan və 

narkomaniyadan müalicə olunmaq məsələləri  və s. bu kimi digər  vəzifələr daxildir. 

Bir halı da qeyd etmək lazımdır ki, əgər ki məhkum məhkəmənin müəyyən etdiyi vəzifələri 

qərəzli olaraq yerinə yetirməkdən boyun qaçırarsa, o zaman,  cəzasının çəkilməmiş hissəsinə aid 

təqdimat əsasında azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu zaman iki gün azadlığın məhdudlaşdırılması 

bir gün azadlıqdan məhrum etmə ilə hesablanması nəzərdə tutulur.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər də Cinayət Məcəlləsində azadlığın məhdudlaşdırıl-

ması cəza növü olub. “Lakin həmin cəza növü tamamilə fərqli idi, şəxslərin xüsusi müəssisələrdə 

saxlanmasını nəzərdə tuturdu. Lakin sonradan cəza effekt vermədiyi üçün Cinayət Məcəlləsindən 

çıxarılmışdı. İndiki cəza növünün isə mahiyyəti tamamilə dəyişdirilib. Yeni cəza növünə nəzarətdə 

elmi nailiyyətlərdən, xüsusi elektron vasitələrdən istifadə olunacaq. Yəni, şəxslərə elektron nəzarət 

aparılacaq. Azadlığı məhdudaşdırılmış şəxslərə elektron nəzarət vasitələri tətbiq edildiyi halda, hə-

min şəxs bu cəzanı icra etmiş olacaq. Elektron monitorinq sistemi bu şəxslərin yerləşdirilməsi ilə 

bağlı konkret məlumatlara malik olmaqla qanunun icrasının effektivliyini təmin edəcək”.[6]  

O cümlədən, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş şəxslərə elektron qol-

bağın  tətbiq olunması nəzərdə tutulur ki, yalnız bu sistem tətbiqi edildiyi vaxtdan azadlığı məhdud-

laşdırılan şəxslər bu cəzanı icra etmiş olacaqlar.  

Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının mahiyyəti on-

dan ibarətdir ki, cinayət törədən şəxslər elektron sistem vasitəsilə yaşadığı  ərazidən kənara çıxa bil-

məyəcəklər və eyni zamanda həmin şəxslər barəsində  müəyyən ərazi çərçivəsinin məhdudlaşdırıl-

ması həyata keçiriləcək. Bununla da  Hüquq-Mühafizə Orqanları həmin şəxslərin yerdəyişməsi haq-

qında məlumata malik olacaqlar və cəzanın icrasına nəzarət edə biləcəklər.  
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Cəzaların icrası prosesində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi- 

məhkumun yerləşdiyi yeri müəyyən etməyə və onun yerdəyişmələrini qeydə almağa, həmçinin, 

məhkumlar  barədə məlumatların əldə edilməsinin asanlaşmasına, prosessual vaxtların hesablanma-

sında süründürməçilik hallarının qarşısını almağa  imkan verəcək və beləliklə də 3 fevral  2014-cü il 

tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş “Elektron məhkəmə” informasiya siste-

minin yaradılması barədə Sərəncamın icrası ilə əlaqədar olaraq cəzaların icrası və qətimkan tədbir-

lərinin tətbiq olunmasında elektron nəzarət vasitələrinin tətbiq edilməsinə zəmin yaradılacaq. [7] 

Cinayət Məcəlləsində tətbiq edilən cəzaların icrası məqsədi ilə Cəzaların İcrası Məcəlləsindən 

istifadə olunur. Həm Cinayət Məcəlləsində, həm də onun icrasını təmin edən Cəzaların İcrası Mə-

cəlləsində təyin edilən cəzaların cinayətkarın islah olunmasına birbaşa kömək məqsədi güdməsi 

rəhbər tutulur.   

Cəzaların İcrası Məcəlləsinin  də əsas məqsədi məhkumları islah etmək, həm məhkumlar, 

həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaqdır. 

Əsas vəzifəsi isə cəzaların icrası və çəkilməsi qaydalarını və şərtlərini tənzimləməkdən, məh-

kumların islah edilmə vasitələrini müəyyən etməkdən, məhkumların hüquq və azadlıqlarını, qanuni 

mənafelərini qorumaqdan ibarətdir.[8] 

Cəzaların  İcrası  Məcəlləsində məhkumların hüquqları və vəzifələri öz əksini tapıb. Həmin 

məcəlləyə nəzər yetirdikdə görürük ki, həqiqətən də cəzalar məhkumları islah etmək üçün tətbiq 

edilir. Onlara işgəncə, əzab vermək məqsədi güdmür.  

Çünki məhkumlar cəza çəkmə müəssisəsində olan zaman  cəzalarını insan şəxsiyyətinə hör-

məti təmin edən şəraitdə çəkmək, ictimai faydalı işlərlə məşğul olmaq, bədən tərbiyəsi və idmanla 

məşğul olmaq, istirahət etmək, pensiya və sosial təminat almaq, tibbi yardım almaq, öz hüquq və 

vəzifələri barədə, cəzalarının icrası və şərtləri barədə məlumat almaq, hüquqi yardım almaq, psixo-

loji yardım almaq, təhsil almaq, peşə hazırlığı keçmək  və.s hüquqlara malikdir.  

Azadlıqdan məhrum edilmiş məhkumlar cəzalarını  məntəqə tipli, ümumi rejimli, ciddi rejim-

li, xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində çəkirlər. Həmçinin ömürlük azadlıqdan məhrum edil-

miş şəxslər isə cəzalarını həbsxanalarda çəkirlər. 

Yetkinlik yaşına çatmayanlar isə cəzalarını ümumi rejimli və möhkəm rejimli tərbiyə müəssi-

sələrində çəkirlər. Hansı rejimdə cəza çəkmələrindən asılı olmayaraq bütün məhkumlara insan kimi 

davranılır, onların etdikləri pozuntunun, əməlin düzgün olmaması izah olunur, onların islah olunub  

cəmiyyətə qayıtması üçün mübarizə aparılır. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi cinayət qanunvericiliyində də qadınlara qarşı təyin edilən cəza-

lar kişilərə tətbiq edilən cəzalara nisbətdə yumşaqlığı ilə fərqlənir. Ölkəmiz həmişə qadına yüksək 

qiymət vermiş, onların cəmiyyətdə laiqli yerlərini tapması üçün əlindən gələni əsirgəmir.  

Məhkumlar cəzalarını çəkdiyi müddətdə ümumi təhsil almaq hüququna malikdirlər. Bu hal 

Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının savadlı olması istiqamətində gördüyü işlərə ba-

riz nümunədir.   

Cəzalar sistemində ən ağır cəza olan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına da məhkum 

olmuş məhkumlar barəsində müəyyən hüquqlar  tanınır. Hətta gələcəkdə nə vaxtsa onların azadlığa 

qovuşma imkanı da vardır.  

Milli Məclis tərəfindən tətbiq edilən Amnistiya Aktı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən tətbiq edilən Əfv Fərmanı nəticəsində hər il yüzlərlə insan vaxtından əvvəl azadlıqlarına, 

doğmalarına qovuşurlar.  

Cəza çəkən məhkumlar isə müəssisədə olan zaman öz yaxın qohumları ilə uzun müddətli, qısa 

müddətli görüşlərə, telefonla danışmaq hüququna, sovqatlar, bağlamalar, banderollar almaq hüqu-

quna malikdirlər və imkanı olmayan məhkumlar isə dövlət tərəfindən zəruri geyim vasitələri ilə tə-

min edilirlər.  

Məhkumların cəmiyyətdən tamamilə təcrid olunmaması üçün, gələcəkdə azadlığa qovuşan za-

man cəmiyyətə adaptasiya olunmalarında problem yaşamamaları üçün  azadlığa çıxmağa 3 ay müd-

dət qalmış sosial adaptasiya proqramları keçirilir.  
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Hətta azadlığa çıxan  birinci və ikinci qrup əlilliyi olan məhkumlar, altmış iki yaşına çatmış 

məhkum kişilər və əlli yeddi yaşına çatmış məhkum qadınlar öz ərizələri və cəzaçəkmə müəssisəsi 

müdiriyyətinin təqdimatı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən əlillər və ya qocalar evinə 

göndərilirlər. 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş cəza çəkməkdən azad edilmiş 

yetkinlik yaşına çatmayanların yaşayış sahəsi olmadıqda, onlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən internat məktəblərinə göndərilir və tam dövlət 

təminatına götürülürlər. 

Bütün bu hallar bir daha sübut edir ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən 

sonra humanistlik istiqamətində, cəzaların islah etmək məqsədini önə çəkərək  daha ağır cəzalar tə-

yin etmədən məhkumların islah edilməsinin mümkün olduğunu göstərir və göstərməkdə də davam 

edir.  

Vüktor Hüqo deyib ki, “ Bir məktəb açan bir həbsxana ləğv edər”. Həqiqətən də insanların 

marifləndirilməsi, təhsilin yüksək olması insanların haqqı, hüququ bilməsinə şərait yaradar, başqa-

larının hüquqlarını pozamamağa, onları incitməməyə səy göstərər, şəxs özü üçün rəva bilmədiyi bir 

şeyi başqası üçün də etməz. Bütün bunların nəticəsində  haqqın, hüququn olduğu cəmiyyət mövcud 

olar.  Hesab edirəm ki,  insanlara yüksək təhsilin verilməsi, onların cinayət və cəza barədə məlumat-

landırılması cinayətkarlığın azaldılması sahəsində ən uğurlu addım olar.  

Müstəqillik illərində aparılmış islahatlar, penitensiar xidmətin hazırki fəaliyyəti, son vaxtlar 

ərzində məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması, müasir beynəlxalq standartlara cavab 

verən yeni penitensiar müəssisələrin inşaası istiqamətində görülmüş işlər, özünü doğrultmayan cəza 

növlərinin cəzalar sistemindən çıxarılması sübut edir ki Azərbaycan Respublikası cəzalar və onların 

icrası sahəsində xeyli irəli getmişdir.  

Məhkumların vəziyyətinin yaxşı olması üçün cəzaçəkmə müəssisələri Avropanın cəzaçəkmə 

müəssisələri standartalarına uyğunlaşdırılır.  Artıq məhkum olunmuşlar azadlığa qovuşduqdan sonra 

çox asanlıqla cəmiyyətə adaptasiya olur, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bugünkü  dövrdə məhkumla-

rın yaxınları məhkumlardan imtina etmir, onlarla əlaqələrini kəsmir.  

Ümumiyyətlə, günbəgün inkişaf edən Respublikamızda əvvəlki illərə nisbətdə cinayətlərin 

azalması özünü göstərir. Buna səbəb isə maarifləndirmə tədbirlərinin olması, vətəndaşlara öz hü-

quqlarının  və vəzifələrinin izah edilməsi və cəzaların həqiqətən də islah etmək məqsədi daşıması-

nın xalqa çatdırılmasıdır.Tam əminliklə deyə bilərik ki,hal-hazırki inkişafımızla gələcəkdə cinayət-

lərin sayının minumuma enməsinə nail olacağıq.  
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INDIVIDUAL ROLE OF PUNISHMENT IN COMBATING CRIME 

 

K.R. Mammadova 

Institute of Law and Human Rights of ANAS 
 

It is known that the most effective way to combat crime is the use of punishments. Fines make 

a person suffer, as well as avoid an offense. However, it should also be borne in mind that the 

punishment should be used to correct the offenders.  

In this article, the issue of the humanistic side of punishment and the work done in this area 

was considered.  

Keywords: criminality, punishment, probation, execution of punishments 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РОЛЬ НАКАЗАНИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

К.Р. Мамедова 

Институт Права и Прав Человека НАНА 

 

Известно, что наиболее эффективным способом борьбы с преступностью является 

применение наказаний. Штрафы заставляют человека страдать, а также избегать правона-

рушения. Однако следует также учитывать, что наказание должно применяться для ис-прав-

ления правонарушителей. 

В этой статье рассматривался вопрос о гуманистических сторона наказания и о проде-

ланных в этой сфере работе. 

Ключевые слова: преступность, наказание, испытательный срок,   исполнение наказаний  
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QLOBALLAŞMA BİR İDEOLOGİYA KİMİ  

  

E.M. Əsədov 

AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

 etibar76_esedov@hotmail.com 

 

 

Qloballaşma dedikdə, bütün dünyanın bir qlobal məkana çevrilməsi və həmin məkan daxilin-

də xalqların qarşılıqlı asılılığının zaman keçdikcə daha da artması və bütün sərhədlərin və maneə-

lərin aradan qaldırılması başa düşülür. Qloballaşma dünyada son zamanlarda müxtəlif sahələrdə 

baş verən prosesləri izləmək və baş verən müxtəlif yönlü inkişaf istiqamətlərini dəyərləndirmək 

üçün istifadə olunan bir anlayışdır. Bu inkişafın iqtisadi, siyasi, sosial, texnoloji və mədəni istiqa-

mətləri olduğu üçün qloballaşmanın tərifini və mahiyyətini müxtəlif şəkildə izah edirlər 

Açar sözlər: qloballaşma, ideologiya, dövlət, millət, siyasi prossesler  

 

Giris 

 Əvvəlcə, qlobal transformasiyalar dövründə milli ideyanın nə demək olduğu sualına cavab 

verməyə çalışaq. Bu, millətin, yaxud etnosun ümumi ali mənafelərini əks etdirən fenomendir, onu 

alimin və ya yazıçının kabinetində yaratmaq, quraşdırmaq olmaz. İnsanların zəkasına və ürəyinə sə-

mərəli təsiri baxımından heç bir sosial ideya xalq ruhunun dərinliklərində yaşayan milli ideya ile rə-

qabət apara bilməz və bu ideyanın daşıyıcısı yalnız xalqdır. 

İdeologiya bu və ya digər insan qrupunun hakimiyyət iddialarını əsaslandıran və buna müva-

fiq olaraq ictimai fikri öz mənafelərinə tabe etdirməyə çalışan müəyyən doktrinadır.  İdeologiyanın 

sinfi “mütəfəkkirləri” tərəfindən yaradıldığını hesab edən Marks, bununla belə, inkar etmirdi ki, 

“bütün sinif öz maddi şəraiti və müvafiq ictimai münasibətlər zəminində” təkcə “xüsusi duyğular və 

xəyallarım” deyil, həm də “düşüncə və dünyagörüşü tərzlərini” yaradır (29, s. 462). 

Qloballaşmanın ideoloji tərəfi  siyasi, ekoloji, sosial, mədəni, texniki və sair aspektləri əhatə 

edir. Vahid Dünya Dövlətinin yaranması  kimi  cəlbedici ideyaları irəli sürən qloballaşma ideologi-

yası əslində “Böyük güclər”in dünyada dominantlığının  daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət 

edir. Elmi  nöqteyi - nəzərdən inkar edilməz faktdır ki, qlobal problemlərin həlli qlobal əməkdaşlı-

ğın olmasını tələb edir. Heç bir ölkə ayrı - ayrılıqda qlobal təhlükəyə çevrilən  ərzaq çatışmazlığını, 

enerji problemlərini və ekoloji problemləri həll edə bilməz. Elmin və texnologiyanın da inkişaf etdi-

rilməsi və ondan bütün xalqların bəhrələnməsi qlobal əməkdaşlığın genişlənməsini tələb edir. Kasıb 

ölkələrdə yoxsulluqdan, aclıqdan və xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara qlobal miqyasda dəstək ve-

rilməsinin vacibliyini kim inkar edə bilər? Təbii fəlakətlərdən, epidemiyalardan əziyyət çəkən in-

sanlara qlobal miqyasda yardımların göstərilməsi  çox vacibdir. Terrorizmdən, separatizmdən, mil-

lətçilikdən, irqçilikdən, diktator özbaşınalığından,  qeyri-demokratik idarəçilikdən əziyyət çəkən 

xalqlara qlobal dəstəyin göstərilməsini və insan hüquqlarının prioritet dəyərə çevrilməsini hər bir 

düşüncə sahibi arzu edir.  

Qloballaşmadan əziyyət çəkən ölkələrin geniş ictimaiyyəti, adətən, qloballaşmanın ideoloji tə-

rəfləri ilə üz-üzə gəlirlər. Bu səbəbdən cəmiyyətdə baş verən neqativ halların qloballaşma ilə necə 

əlaqədar olduğunun fərqində olmurlar. Bu hal Azərbaycan cəmiyyətinə də aiddir.  Məsələn, qlobal-

laşma ideyası ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsini və təmasların artmasını təbliğ edir. Bu elə 

beynəlmiləlçilik və əməkdaşlıq ideyasına oxşayır. Cəlbedicidir, deyilmi? Lakin, digər tərəfdən, belə 

əməkdaşlığın “azad ticarət” səviyyəsində həyata keçirilməsi iqtisadiyyatı hələ zəif olan tərəflərin, 

daha doğrusu, kiçik dövlətlərin iqtisadi itkisi deməkdir. Bu, kiçik ölkələrin iqtisadiyyatına transmilli 

korporasiyaların daxil olması və milli şirkətlərin sıxışdırılması deməkdir. Qloballaşma prosesi ilə 

ümumi maliyyə sisteminə qoşulan ölkələrin xaric borclarının durmadan artması və dünyada “yox-

sulluğun qloballaşması” artıq danılmaz faktdır. Yaponiya sosioloqu və iqtisadçısı K. Omaya özünün 
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“ Milli dövlətin sonu: regional iqtisadiyyatların qalması ” adlı kitabında yazır: Qloballaşma erasında 

dünyada gedən bütün əhəmiyyətli proseslər liberal bazar mühitinə tabe edilir. Bəşəriyyət tarixində 

yeni era başlayır. Elə bir era ki, burada milli dövlətlər özünün əhəmiyyətini itirir və biznes müttəfiq-

ləri kimi lazımsız olur (26, s. 101).   

Qeyd edək ki, XXI əsrin transformasiyaları dünya səhnəsinə beynəlxalq münasibətlərin yeni 

iştitakçılarını gətirmişdir. Qlobal siyasi inteqrasiya və informasiya texnologiyalarının sürətlə dəyi-

şən inkişafı ayrı-ayrı dövlətləri, müxtəlif cəmiyyətləri, bütövlükdə fərdləri kökündən dəyişdirməyə 

qadir təsir mexanizmləri kimi meydana çıxır. Bəşəriyyət üçün ümumi olan problemlərin xüsusiyyəti 

budur ki, onlar qlobal mahiyyət daşıyır və onun aradan qaldırılması üçün dünya xalqlarının birgə 

səyinə ehtiyac var. Məhz bu ehtiyac qloballaşmanı xüsusilə siyasi qloballaşmanı aktual etməklə ya-

naşı, dövlətlərin siyasi əməkdaşlığına təsir edir.  

Siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhədlərin "əridilməsi"ni həyata keçirən, eyni 

zamanda, xalqların assimilyasiya olunmasını şərtləndirən transmilli tendensiyadır. Siyasi qloballaş-

ma şəraitində milli maraq məfhumu və prinsipi ikinci plana atılır, bununla da transmilli strateji hə-

dəflər və maraqlar ön plana çəkilir. Məlum olduğu kimi, qloballaşma prosesinin intensiv xarakter 

aldığı XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində başlayan miqrasiya prosesi bölgədə dinamizm meyil-

lərini artırmaqla yanaşı, mərkəzdənqaçma tendensiyalarını da müəyyən mənada neytrallaşdırdı.  

Tarixi təcrübədən bəllidir ki, qloballaşma şəraitində və geosiyasi proseslər kontekstində hər bir xal-

qın və millətin öz mövcudluğunu qoruyub saxlaması, inkişafı sistematik səciyyə daşıyan bir sıra funda-

mental amillərlə bağlıdır. Bu amillərin başında ilk növbədə milli identiklik və özünüdərk gəlir. Xüsusilə də 

qloballaşma dövründə milli özünüdərk, identiklik və inteqrasiya bir millətin bütövlüyünü təmin edən və 

onu qoruyub saxlayan ümumi mexanizm qismində çıxış edir. Başqa sözlə, milli identiklik və milli kimlik 

xalqın və millətin bütövlüyünü və mövcudluğunu təmin edən həyati ünsürdür (46, s. 32).  

Xalq, geniş mənada isə millət insanların tale birliyidirsə, milli özünüdərk və identiklik, eyni 

zamanda, eyni milli-etnik köklərə malik olan xalqların paritet inteqrasiyası bu birliyin təminatçı 

faktorudur. Dolayısıyla, nəzəriyyəçilər qloballaşma şəraitində xalqların öz mövcudluğunu qoruyub 

saxlaması, paritet inteqrasiyası nöqteyi - nəzərindən milli identikliyə, həmrəylik və bütövlük amili-

nə xüsusi diqqət yetirirlər (12).   

Siyasi qloballaşma prosesi müasir dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər sisteminin başlı-

ca tendensiyalarından biri hesab edilir. Məhz buna görə də bu problem müxtəlif strateji araşdırmala-

rın fundamental tədqiqat obyekti kimi çıxış etməkdədir. Bu proses struktur baxımından çoxölçülü 

tendensiya kimi qiymətləndirilir. Məhz buna görə də qloballaşma prosesi 3 başlıca sahə və sferanın 

fonunda təzahür edir. Yəni bu tendensiya daha çox 3 istiqamətdə cərəyan edir və ya bu prosesin üç 

başlıca sahəsi fərqləndirilir: iqtisadi, siyasi və mədəni qloballaşma. Əslində, iqtisadi, siyasi və mə-

dəni qloballaşma bir-birindən ayrı mövcud olmayıb, tamın - sistemin ayrı-ayrı zəruri elementlərini 

təşkil etməkdədirlər. Çünki qloballaşma iqtisadi, siyasi və mədəni istiqamətləri əhatə etməklə vahid 

strateji məqsədə xidmət edir: Konkret aktorlar tərəfindən vahid mərkəzdən vahid qanunlar əsasında 

dünyanın idarə edilməsi və ya “qlobal dövlət”in formalaşdırılması. Qloballaşmaya iqtisadi proses 

kimi yanaşanlar və ya iqtisadi qloballaşmanı ön plana çəkən tədqiqatçılar bildirirlər ki, qloballaşma, 

əslində, iqtisadi tələbatların ödənilməsi və ticari maraqların təmin olunması üçün dünyanı idarə 

edən güclər tərəfindən ortaya çıxarılmış ssenaridir. Bu ssenari kapital dövriyyəsinin və sərmayə im-

kanlarının vahid əldə cəmləşdirilməsi üçün nəhəng iqtisadi aktorlara geniş imkanlar verir. Qlobal-

laşma, əslində, dövlətlər və iqtisadi institutlar arasında əmək bölgüsünün dərinləşməsi və formalaş-

masının fonunda ortaya çıxan real prosesdir (39, s. 66 ). 

Deyilənlərdən bu qənaətə gəlmək olar ki, siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhəd-

lərin “ əridilməsi ”ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır. Siyasi qloballaşma şəraitində milli ma-

raq məfhumu və prinsipi ikinci plana atılır, bununla da transmilli strateji hədəflər və maraqlar ön 

plana çəkilir. Buna müvafiq olaraq hər hansı bir milli dövlətin milli maraqlarının təmin olunması 

özlüyündə avtomatik olaraq “ qloballaşma oyunu ”nun ssenaristlərinin transmilli maraqlarının təmin 

olunması ilə ayrılmaz bağlılıq kəsb edir. Qloballaşma tendensiyasının fonunda “milli maraq” “icti-
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mai maraq”dan, “transmilli maraq” isə “ milli maraq ”dan daha üstün önəm kəsb etməyə başlayır. 

Onun yanaşmasına görə, “ milli maraq ” fenomeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı prin-

sipidirsə, qlobalaşma tendensiyasının intensivləşdiyi zaman və məkan şəraitində artıq “ transmilli 

maraq ” daha qabarıq və təsirli mahiyyətə sahibdir: “ İctimai maraq anlayışından daxili etirazlara 

qarşı nemətin, sərvətin artırılması məqsədilə istifadə edilib. “Milli maraq” anlayışından xarici siyasi 

strateji məqsədlərin təmin olunması üçün istifadə olunub. “Transmilli maraq” məfhumu isə milli 

dövlətlərin fövqündə dayanan qlobal aktorların dünya miqyasındakı strateji tələbatlarının ödənilmə-

sinin önəmini ifadə etmək dövriyyəyə buraxılıb. 

Çox vaxt dövlətlərin transformasiyası ilə yanaşı, milli eyniyyətin itirilməsi cəmiyyətin mü-

kəmməl inkişafını ləngidən böhrana gətirib çıxarır. Buna görə də filosoflar, politoloqlar və sosioloq-

lar tez-tez deyirlər ki, bəşəriyyət “böhranın normallaşması” dövründə yaşayır, yəni mövcud dünya 

nizamı daimi, xroniki ümumi böhrandan ibarətdir və bu böhran vaxtaşırı normallaşaraq dövlətlərin 

və cəmiyyətlərin qismən inkişafına kömək göstərir. “Tarixi təcrübə getdikcə qəhrəmanlıq eposun-

dan acı bağırsaq kimi uzanan operaya çevrilir. Böhran və onun normallaşması haqqında deyilənlərin 

en heyretləndirici əlamətlərindən biri sosial dəyişikliklər və tarixi təkamül haqqında nikbin söhbət-

lərin iflasa uğramasıdır (30, 197).  

Qloballaşma prosesinin digər bir istiqaməti isə mədəni qloballaşmadır. Mədəni qloballaşma məsə-

ləsini müxtəlif araşdırmaçılar müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Bəzi tədqiqatçılar mədəni qloballaşmanı 

ideoloji aksiya kimi dəyərləndirirlər. Məsələn, İ.Vallerstayn qeyd edir ki, mədəni qloballaşma dünyanı 

idarə edən qlobal aktorlar tərəfindən məharətlə istifadə edilən ideoloji silahdır. Mədəni qloballaşma ten-

densiyasının arxasında və əsasında dayanan güclər millətlərin mədəni dəyərlərini-milli xarakter və mə-

dəniyyətlərini, adət-ənənələrini “sıradan çıxararaq” homogen mədəniyyət yaratmağa çalışırlar. Bundan 

sonra isə mədəni dəyərləri “əridilmiş” millət dünyanı idarə edən güclərin formalaşdırdığı “qlobal impe-

ratorluğun” sadə bir elementinə çevrilirlər. Mədəni qloballaşma adı altında həyata keçirilən inteqrasiya 

prosesi çox hallarda kiçik millətlərin və etnik qrupların assimliyasiyası ilə nəticələnir. Əlbəttə, qloballaş-

ma prosesinin fonunda millətlərin qarşılıqlı-tarazlı inteqrasiyası, dəyərlərin uzlaşdırılması və paylaşıl-

ması, eləcə də yeni dəyərlərin yaradılması prosesləri də ortaya çıxır. Bunun üçünsə hər bir millətin öz 

dəyərlərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlaması, həmçinin digər millətlərin eyni dəyərlərinə hörmət et-

məsi prinsipi xüsusi şəkildə nəzərə alınmalı və tətbiqi müstəviyə transfer edilməlidir. 

Əlbəttə, millətlər və milli dövlətlər üçün əsas zərərli tendensiyalar irrasional şəkildə qloballaş-

ma prosesinə qoşulmaqdan irəli gəlir. Milli-mənəvi dəyərləri və maraqları əsas tutmaqla qloballaş-

ma prosesinə qoşulmaq isə assimliyasiya problemini aradan qaldırmaqla yanaşı, millətlər arasında 

qarşılıqlı-faydalı-uzlaşdırılmış əməkdaşlıq və inteqrasiya prosesinə də təkan vermiş olur. Bundan 

başqa, mədəni qloballaşma prosesi iqtisadi və siyasi qloballaşmaya təkan verən tendensiya və pro-

ses qismində çıxış edir. Ona görə də qloballaşma prosesinin ssenarisini hazırlayan və icra edən qlo-

bal aktorlar ideoloji silah və vasitə qismində mədəni qloballaşma prosesindən kütləvi şəkildə istifa-

də edirlər. Vallerstayn qeyd edir ki, mədəni qloballaşma prosesi iqtisadi qloballaşmanın fundamen-

tal təminatçı prosesi qismində çıxış edir, iqtisadi qloballaşma isə öz növbəsində siyasi qloballaşma-

nı “çağırır”. Məhz buna görə də qloballaşma prosesinin “ideoloji lokomotiv”i qismində məhz mədə-

ni qloballaşma çıxış edir. Bundan başqa, mədəni qloballaşma prosesi uzunmüddətli tendensiya ol-

maqla yanaşı, nəticəsi ən gec “dağıdılan” prosesdir. Bununla yanaşı, bir sıra araşdırmaçıların fikrin-

cə, mədəni qloballaşma prosesi “millətlərin identikliyi” prosesini intensivləşməkdədir. Məsələn, 

Antoni Hiddens qeyd edir ki, qloballaşma prosesinin fonunda millətlərin inteqrasiyası prosesi heç 

bir dövrdə olmadığı qədər sürətlənib. O, bildirir ki, dünyada heç bir ölkədəki yaşayış tərzi, mədəni 

dəyərlər digər ölkələrdə olduğundan kəskin şəkildə fərqlənmir. Onun fikrincə, qloballaşma dünya 

ictimaiyyətinin qarşılıqlı asılılığının artmasıdır (27, s. 24). 

Göründüyü kimi, qloballaşma prosesi olduqca mürəkkəb tendesiya olmaqla yanaşı, özündə ol-

duqca geniş sahə və istiqamətləri ehtiva edir. 

Geosiyasi proseslər kontekstində milli identiklik və özünüdərk məsələsinə ayrı-ayrı xalqların 

nümunəsində nəzər salmaq məqsədə müvafiqdir.  



İCTİMAİ  ELMLƏR 

 

219 

Dünyada genişlənməkdə olan qloballaşma daha çox iqtisadi və ideoliji çəkiyə malikdir. Lakin 

qloballaşmanı tək iqtisadi və ideoloji faktorla bağlamaq da düzgün olmazdır. Çünki qloballaşmanın 

xarakterini və mahiyyətini formalaşdıran iqtisadi, sosial-mədəni, texnoloji, siyasi prosesləri bir-bi-

rindən ayırmaq mümkün deyil. Bunlar bir-biri ilə üzvü surətdə bağlıdır. Bu baxımdan yanaşdıqda 

qloballaşma, ölkələrarası iqtisadi, sosial-mədəni, texnoloji, siyasi əlaqələrin artması, rəqabətin bey-

nəlmiləlləşməsi, istehsalın texnologi faktorlarının inteqrasiyası,  informasiya texnologiyalarının in-

kişafı nəticəsində zaman və məkan ölçüsünün aradan qalxaması prossesinin sürətlənməsi və istehsal 

məhsullarının milli xarakterindən çıxıb beynəlxalq mahiyyət xarakteri almasıdır.  

Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin inkişaf tarixində qloballaşmanı yaradan amillər indiki qədər güclü tə-

sirə malik olmayıb. Müasir dövrdə qloballaşm prosesi özündən əvvəlki mərhələlərlə müqaiysədə keyfiy-

yət baxımından daha elastik məzmuna malikdir. Aparılan elmi təhlillərdən bu qənaət hasil olur ki,  

1. Qloballaşma prosesi bəşəriyyət üçün yeni hadisə deyildir. Bəşəriyyətin inkişaf tarixində 

siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni inteqrasiya axtarışlarını izləmək mümükündür və bu axtarışlar digər 

mühüm tələbatları yaratmışdır. 

2. Qloballaşma dövlətlərarası intüqrasiyanın genişlənməsinə təsir etməklə yanaşı həm də 

teokratiyaya meyilli cəmiyyətlərdə dini radikalizmin, milli konservatizmin inkişafına təsir edir. 

3. Qloballaşma bir tərəfdən tarixin obyektiv prosesi kimi təzahür edir, digər tərəfdən isə 

böyük siyasi və iqtisadi güc mərkəzlərinin öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün ideoliji bir vasitə 

rolunu oynayır. 

4. “Vahid dünya” çağırışlarının arxasında dayanan “Qlobal güclər” müxtəlif cəmiyyətlərin 

spesifikası olan milli ənənələrin, konsevativ siyasi sistemlərin ağırlıq mərkəzini dəyişdirərək ona 

yeni məzmun verir. 

 

 Nəticə 

Nəticədə Deyilənlərdən bu qənaətə gəlmək olar ki, siyasi idyaloji qloballaşma milli dövlətlər 

arasındakı sərhədlərin “ əridilməsi ”ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır. Siyasi qloballaşma 

şəraitində milli maraq məfhumu və prinsipi ikinci plana atılır, bununla da transmilli strateji hədəflər 

və maraqlar ön plana çəkilir. Buna müvafiq olaraq hər hansı bir milli dövlətin milli maraqlarının tə-

min olunması özlüyündə avtomatik olaraq “ qloballaşma oyunu ”nun ssenaristlərinin transmilli ma-

raqlarının təmin olunması ilə ayrılmaz bağlılıq kəsb edir. Qloballaşma tendensiyasının fonunda 

“milli maraq” “ictimai maraq”dan, “transmilli maraq” isə “ milli maraq ”dan daha üstün önəm kəsb 

etməyə başlayır. Onun yanaşmasına görə, “ milli maraq ” fenomeni beynəlxalq münasibətlər siste-

minin aparıcı prinsipidirsə, qlobalaşma tendensiyasının intensivləşdiyi zaman və məkan şəraitində 

artıq “ transmilli maraq ” daha qabarıq və təsirli mahiyyətə sahibdir: “ İctimai maraq anlayışından 

daxili etirazlara qarşı nemətin, sərvətin artırılması məqsədilə istifadə edilib. “Milli maraq” anlayı-

şından xarici siyasi strateji məqsədlərin təmin olunması üçün istifadə olunub. 
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Globalization means the whole world becomes into a global space and within the space peop-

les’ gradually increasing dependence and removing all borders and obstacles. Globalization is a no-

tion used to appreciate various aspects of development and watch recently happening processes in 

different branches. As this development has economic, social, technological and cultural directions 

the essence and definition of globalization is explained by different ways. 

 Keywords: globalization, ideology, state, nation, interest  
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Говоря о глобализации, понимается превращение всего мира в одно глобальное 

пространство и постепенный рост взаимозависимости народов в рамках этого пространства и 

устранение всех границ и преград. Глобализация является понятием, который используется 

для наблюдения за процессами, происходящими в последнеее в разных сферах и оценивать 

различные нправления развития 

Ключевые слова: глобализация, идеология, государство, нация, политические процессы 
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“ƏŞYALAR İNTERNETİ” DAXİLİNDƏ UŞAQ HÜQUQLARININ 
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Bakı Dövlət Universiteti 
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Təqdim edilən məqalədə internet məkanının yeni xarakterini üzə çıxardan “əşyalar interneti” 

daxilində uşaq hüquqları problemləri nəzərdən keçirilmişdir. Hüquq ədəbiyyatında uşaq hüquqlarının 

internet məkanında tənzimlənməsi məsələsi uzun müddət müzakirə obyekti olmuşdur. Lakin “əşyalar 

interneti”-ndə uşaqların rəqəmsal hüquqları ilə bağlı yarana biləcək çətinliklər alimlər tərəfindən geniş 

təhlil edilməmişdir. Mənfi hallarda biri də odur ki, “əşyalar interneti” daxilində uşaq hüquqlarının 

araşdırlması mahiyyət və məzmun etibarilə daha mürəkkəb və çoxşaxəlidir.Ümumilikdə, “əşyalar 

interneti”-ndə uşaq hüquqları ilə bağlı sistemli beynəlxalq və milli qanunvericilik mexanizmləri 

yaradılmalı, kibercinayətlərdən kənarda qalan uşaq hüquqları pozuntuları müəyyən edilməli, rəqəmsal 

mühitə yeni növ hüquqi yanaşmalar işlənib hazırlanmalıdır. 

Açar sözlər: əşyalar interneti, informasiya cəmiyyəti, uşaq hüquqları,bilik cəmiyyəti, rəqəmsal 

insan hüquqları, informasiya hüququ, kibertəhlükəsizlik, internet azadlığı 

 

Nəzəri müddəalar 

Qlobal informasiya cəmiyyətində uşaq hüquqları təkcə beynəlxalq insan hüquqlarının bir qru-

pu kimi nəzərdən keçirilmir. Cəmiyyətin digər təbəqə və qrupları ilə müqayisədə uşaqların və gənc-

lərin yeni texnologiyalara meylli olması, internet və digər rəqəmsal ünsiyyət vasitələrindən daha ge-

niş miqyasda istifadə etməsi hamı tərəfindən qəbul edilmiş məlum reallıqdır. Ümumilikdə, internet 

uşaqların inkişafı, təhsili və şəxsiyyət kimi formalaşması üçün müsbət bir elementdir, lakin bu ele-

mentdən düzgün yararlanmaq, informasiya manipulyasiyası altına düşməmək, internet məkanında 

hüquqi cəhətdən özünü qorumaq çox vacibdir. Uşaqların internet məkanında hüquqlarının təmin 

edilməsini müzakirə edərkən bir məsələni də unutmaq lazım deyil ki, hazırkı internet məkanı təkcə 

stolüstü və ya dizüstü kompüterlərin, planşetlərin bizə təqdim etdiyi məkan deyildir. İndi internet 

şəbəkəsi və ona qoşulan qurğular daha çoxdur və müxtəlifdir. Müasir internet məkanı rəqəmsal in-

formasiyanı ötürən, qəbul edən və dövriyyəsini təmin edən bir çox qurğuları, hesablayıcı maşınları, 

ölçmə cihazlarını, statistik mexanizmləri və s. ehtiva edir. Bütün bu qurğu və texnologiyaların isti-

fadəsi daha çox iqtisadi maraqlar üzərində qurulmuşdur, maddi maraqlara xidmət edir və internet 

məkanını maddi baxımdan daha səmərəli istifadə etmək məqsədi güdür. Başqa sözlə desək, müasir 

internet məkanı informasiya hüquq münasibətləri iştirakçılarının öz hüquqlarından və azadlıqların-

dan rahat istifadə edəcəyi mühitdən daha çox iqtisadi maraqlara xidmət edən ticarət məkanına çev-

rilmişdir. Həmçinin, hal-hazırda əvvəllər kompüter texnologiyalarından kənarda qalan bir çox ləva-

zimatlar, xidmətlər və texnikalar internet şəbəkəsi ilə əlaqələndirilmişdir. Bu baxımdan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin və iqtisadi maraqların internet məkanına göstərdiyi böyük təsiri, internet şəbəkəsinə 

qoşulan qurğu və daşıyıcıların xarakterini, internet üzərindən aparılan bir sıra əməliyyatların insan 

müdaxiləsi olmadan baş verməsini nəzərə alan bir sıra xarici alimlər internet məkanını “əşyalar in-

terneti” (ingiliscə “Internet of Things”) ifadəsi ilə xarakterizə edir [15;s.4-5]. 

Fikrimizcə, biz də “əşyalar interneti” məfhumu qəbul edərək uşaq hüquqlarının rəqəmsal tən-

zimlənməsinə yeni yanaşma qura bilərik. Belə ki, internetdə uşaq hüquqları, internetin uşaqlara 

mənfi və müsbət təsirləri artıq geniş şəkildə təhlil edilmiş məsələlər sırasındadır. Bununla belə, “əş-

yalar interneti” və uşaq hüquqlarının qarşılıqlı əlaqəsi nə xarici, nə də milli hüquq ədəbiyyatında də-

rindən təhlil edilməmişdir. “Əşyalar interneti”-nin əsasında bizim ənənəvi formada başa düşdüyü-

müz internet şəbəkəsi durur. Bu səbəbdən internetdə istifadə edilən uşaq hüquqlarının əsas kriteri-

yaları “əşyalar interneti” üçün də qüvvədədir. Fərq təkcə budur ki, “əşyalar interneti” daha geniş an-
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layış olub, uşaqların iqtisadi-sosial maraqlarının da tənzimləndiyi bir məkandır. Burada uşaqların 

müəlliflik hüquqları, sahibkarlıq fəaliyyəti kimi yeni araşdırma metodları tələb edən məsələləri aid 

etmək olar. Belə bir fikir də yürütmək mümkündür ki, “əşyalar interneti” rəqəmsal informasiyanın 

daha çox ixtisaslaşdığı və bölündüyü bir məkandır və bu məkan adi rəqəmsal mühitin daha üst bir 

səviyyəsidir. Buna görə də “əşyalar interneti”-nin informasiya cəmiyyəti və yeni texnologiyalarla 

yanaşı, informasiya mübadiləsinin daha peşəkar forma aldığı bilik cəmiyyəti ilə əlaqələndirilməsi 

fikrini qəbul edə bilərik [6;s.14-15]. 

Təəssüf ki, dünya dövlətlərində son bir neçə onillikdə bərqərar olan və inkişafına davam edən 

informasiya cəmiyyəti dövründə bir tərəfdən yeni-yeni İKT və rəqəmsal texnologiyalar meydana 

gəlsə də, digər tərəfdən bu texnologiyaların hüquqi cəhətdən tənzim edilməsində, informasiya təhl-

küsizliyinin təmin edilməsində ciddi təhlükələr yaranmışdır.Bu təhlükələrin ən bariz nümunəsi yeni 

internet məkanı forması olan “əşyalar interneti”-ndə insan hüquqlarının getdikcə daha müxtəlif for-

malarda pozulması, informasiya və məlumatların oğurlanması, informasiya hüquqlarının əleyhinə 

olaraq yanlış məlumatların təqdim edilməsi istiqamətindədir. İnternet məkanında bu tip çətinliklərin 

həll edilməsi və hüquqi tənzimlənmənin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı hüquq elmində vahid bir 

fikir yoxdur. Bir sıra ekspertlərin fikrincə, internet məkanında əks olunan bütün bu neqativ halların 

və insan hüquqları pozuntularının başlıca səbəbi istifadəçilərin və informasiya hüquq münasibətləri-

nin subyektlərinin əlaqədar sahələrdə biliklərinin az olmasıdır və vahid termin kimi “internet savad-

lılıq” termini ilə ifadə olunur [10;s.249]. Bu cür düşünən alimlər hesab edir ki, internet məkanında 

iştirak edən subyektlər və iştirakçılar, ilk növbədə, öz hüquqi davranışlarını, hüquq və azadlıqlarını 

dərindən başa düşməli, internet təhlükəsizliyinin texniki və hüquqi tərəflərini bilməlidirlər. Bu bi-

liklər internet məkanının daha təhlükəsiz olmasına, istifadəçilərin və digər subyektlərin tam hüquqi 

təminat altına alınmasına şərait yaradacaq. Nəticə etibarilə, internet məkanında hər bir subyekt özü-

özünü tənzimləyə biləcək və heç bir dövlət müdaxiləsinə ehtiyac qalmayacaq. Öz növbəmizdə biz 

də belə düşünürük ki, internet məkanında hüquq pozuntularının qarşısını almaq üçün və ya onların 

sayını azaltmaq üçün internet istifadəçilərinin savadlılıq dərəcəsini artırmaq vacibdir. Bu mənada 

internet məkanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “kiber mədəniyyət”-in də məqsəd kimi qarşıya 

qoyduğu ideyalardan biridir [16;s.94-96]. 

Xüsusilə, uşaqların internet məkanında üzləşdiyi hüquqazidd əməllər, uşaq hüquqlarının po-

zulması, uşaqların bir çox rəqəmsal cinayətlərin qurbanına çevrilməsi kimi hallar uşaqların internet 

savadlılılıq dərəcəsinin az olması ilə bağlıdır. Bu tendensiya isə ancaq uşaqların təqsiri üzündən ya-

ranmamışdır. Yəni ki, uşaqların və gənc nəslin internet savadlılıq dərəcəsinin az olması tək onların 

məsuliyyət daşıdığı məsələ deyildir. Əslində, uşaqların məktəbəqədərki və məktəb dövrlərindən 

başlayaraq onlara məqsədəmüvafiq internet istifadə bacarıqlarının aşılanması, yeni formalaşan gənc 

nəsildə texniki və hüquqi biliklərin təkmilləşdirilməsi birbaşa olaraq böyüklərin, valideynlərin və 

təhsil müəssisələrinin üzərinə düşən məsuliyyətdir. Başqa sözlə, uşaqların internet cinayətlərinə 

qurban çevrilməsi, onların öz hüquqlarını bilməməsi və ya zəif bilməsinin “günahı” təkcə uşaqlarda 

deyil.  

Digər tərəfdən isə “əşyalar interneti”-ndə bütün əməliyyat və davranışlar hüquq və azadlıqlar 

əsasında qurulmamışdır. “Əşyalar interneti”-ndə vacib inkişaf amillərindən biri də iqtisadi maraq və 

kapitaldır. Bu baxımdan yeni tip internet məkanında iqtisadi maraqlar bəzən insanların hüquq və 

azadlıqlarının qorunması fikri ilə ziddiyyətə girir. Bu tendensiya özünü uşaqların rəqəmsal hüquqla-

rı sahəsində də göstərməkdədir. Məsələn, uşaqların sərbəst internet istifadəçisi kimi öz yaşına uy-

ğun olmayan və psixologiyasına ziyan göstərən oyunlar oynaması, proqramlar yükləməsi uşaqların 

mənafeyi və hüquqları cəhətdən düzgün deyildir. Lakin bu oyunları və proqramları yaradan şəxslər 

öz məhsullarını heş kəsə məcbur aldırmır, zorakılıq tətbiq etmir, sadəcə olaraq internet bazarında 

təklif edirlər. Bu səbəbdən də onların uşaq hüquqlarını pozmasını iddia etmək və onları birbaşa ci-

nayətkar kimi məsuliyyətə cəlb etmək məqsədəuyğun olmazdı. Bununla belə, fikrimizcə, iqtisadi 

maraqların uşaq hüquqları qarşısında bir qədər güzəştə getməli olduğunu, bu cür kompromiss möv-

qeyin müəyyən olunmasında isə dövlətin və dövlət orqanlarının əvəzedilməz rolu olduğunu düşünü-
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rük. ”Əşyalar interneti”-ndə informasiya dövriyyəsinə və hərəkətinə insanların müdaxiləsi az olur. 

Hər bir məlumat və ya informasiya daşıyıcısının özünün xüsusi elektron ünvanı olur. Bir çox pro-

seslər avtomalaşdırlmış şəkildə aparılır. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, xüsusilə də enerji, ağır 

sənaye kimi istiqamətlərdə “əşyaların interneti” yüksək səmərə verir. Bununla belə, bu sahədə təd-

qiqat aparan bir çox alimlər hesab edir ki, “əşyaların interneti” iqtisadi maraqlar və biznes xidmətlə-

ri ilə yanaşı, insan hüquqları məsələlərini, xüsusilə də informasiya təhlükəsizliyi problemini ciddi 

şəkildə nəzərə almalı, rəqəmsal informasiya məkanında toxunulmazlıq hüququnu təmin etməlidir 

[13;s.99-104]. Hər bir halda, internet məkanında uşaq hüquqları ilə əlaqədar yaranan çətinlikləri və 

problemləri təkcə “internet savadlılıq” və “kibermədəniyyət” məfhumları ilə əlaqələndirmək, fikri-

mizcə, məsələyə birtərəfli yanaşma kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, uşaqların rəqəmsal hüquqla-

rının pozuntuları birmənalı şəkildə bilik və bacarıqların və ya hüquqi vərdişlərin aşağı səviyyədə ol-

ması ilə bağlı deyildir. Bu tip problemlərin mövcudluğu həm də internet məkanında nəzarət və ida-

rəetmənin də zəif olduğunu və lazımi nəticə vermədiyini göstərir. Başqa sözlə, uşaqların internet 

məkanında hüquqlarının pozulması “internet idarəçilik” metodlarının qeyri-effektiv olmasının bariz 

nümunəsidir [14;s.425-426].İnternet məkanı informasiya mübadiləsi iştirakçıların hüquq və azadlıq-

ları ilə məhdudlaşdırılmamalı, dövlətin və ictimai nəzarətin hüquq normalarına əsasında idarə etdiyi 

bir məkana çevrilməlidir.  

Beynəlxalq və milli qanunvericilik standartları 

İnternet və İKT ilə əlaqədar uşaq hüquqları 2 istiqamətdə - bütün insanların malik olduğu rə-

qəmsal hüquqlar daxilində və sırf uşaqlara məxsus olan hüquqların bir qrupu kimi təhlil edilə bilər. 

Bununla belə, “əşyalar interneti”-ndə uşaqlara aid bütün hüquqları təhlil edən ədəbiyyat tapmaq 

xeyli çətindir. Eyni çətinlik beynəlxalq qanunvericilik üzrə sənədlərdə də mövcuddur. Beynəlxalq 

qanunvericilik daha çox uşaqların internet istifadəçisi kimi hüquqlarını təsbit edir. Beynəlxalq insan 

hüquqları sistemində də uşaqlar həm hər bir insana aid olan hüquqların subyekti, həm də ancaq 

uşaqlara aid spesifik hüquqların subyekti kimi nəzərdən keçirilir. Bununla belə, uşaqların birbaşa 

rəqəmsal hüquqlarına aid beynəlxalq konvensiya normaları hələ də mövcud deyildir. Lakin uşaqla-

rın rəqəmsal təhlükəsizliyi, internetdə uşaqların hüquqazidd əməllərdən qorunması ilə bağlı bir çox 

tövsiyyə və bəyannamə tipli beynəlxalq hüquq normaları mövcuddur. Həmçinin, qeyd etmək lazım-

dır ki, uşaqların rəqəmsal məkandakı vəziyyəti beynəlxalq hüquqda təkcə insan hüquqları nöqteyi-

nəzərində öyrənilmir. Uşaqların rəqəmsal hüquqları həm də beynəlxalq informasiya hüququ, infor-

masiya cəmiyyətinin tənzimlənməsinə həsr edilən normalarda da əks olunmuşdur. Bütün bu faktlar 

da uşaqların rəqəmsal hüquqlarının və internet məkanının spesifik xüsusiyyətləri ilə izah edilməli-

dir. Universal səviyyədə BMT çərçivəsində qəbul olunan bütün insan hüquqları normaları eyni də-

rəcədə uşaqlara da aiddir. İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Bill və regional miqyasda isə Avropa 

Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyası,Avropa İttifaqının Sosial Xartiyasında və s. 

uşaqlara aid edilə biləcək normalara rast gələ bilərik. Ancaq bu təşkilarlarla yanaşı, Beynəlxalq Te-

lekommunikasiya Birliyi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər qurumlar da vardır ki, kibertəhlü-

kəsizlik, internetdə insan hüquqları kimi problemlərə öz məruzə və bəyannamələrində toxunurlar. 

Beynəlxalq insan hüquqları mexanizmləri içində BMT-nin uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı 

təşkil etdiyi sistemi – Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiya və konvensiya protokolları,Uşaq Hü-

quqları üzrə Komitə digər mexanizmlərdən daha effektiv işləyir. Buna görə də uşaq hüquqları üzrə 

digər universal və regional mexanizmlərlə müqayisədə BMT uşaq hüquqları mexanizmləri internet 

məkanında uşaq hüquqlarının qorunmasına daha ciddi önəm verirlər. Regional səviyyədə Avropa 

Şurasının Uşaqların Hüquqlarının Həyata Keçirilməsi haqqında 2000-ci il Konvensiyası da möv-

cuddur ki, onun da müddəaları uşaqların rəqəmsal hüquqları haqqında mühakimə yürütməyə imkan 

yaradır. Bununla belə, BMT sistemi ilə müqayisədə bu regional sənədin təhlili daha məhdud şəkildə 

aparılmışdır. Uşaqlara qarşı kibercinayətlər və hüquq pozuntuları ilə bağlı müvafiq müddəalar həm 

Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiyada, həm əlavə protokollarda və Uşaq Hüquqları üzrə Komitə-

nin sənədlərində qeyd edilmişdir. Lakin bütün dünya üzrə “əşyalar interneti”-ndə mövcud olan hü-
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quq pozuntularının çoxluğu, xüsusilə də uşaqların hüquqlarına zidd əməllərin rəngarəngliyi hətta 

BMT uşaq hüquqları mexanizminin də effektivliyini sual altına qoyur.  

Beynəlxalq insan hüquqları sistemi ilə yanaşı, informasiya cəmiyyətinin qurulması və inkişafı 

üzrə olan beynəlxalq qanunvericilik normaları da “əşyalar interneti”-ndə uşaqlara məxsus hüquqlara 

aydınlıq gətirmir. Lakin bir çox sənədlər vardır ki, uşaq hüquqlarının internet məkanında mühafizə-

sinə həsr edilmişdir. Təəssüf ki, informasiya cəmiyyətində uşaq hüquqlarının tənzimlənməsi proble-

mi milli hüquq ədəbiyyatının diqqət mərkəzindən uzun müddət kənarda qalmışdır. Məhz bu səbəb-

dən də uşaqların rəqəmsal hüquqlarının informasiya cəmiyyətində təminatı məsələsini biz daha çox 

hüquq üzrə xarici alimlərin əsərlərindən izləyə bilirik. Müsbət istisna hal kimi, 2019-cu ildə Bakı 

Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi müəllimlərinin kollektiv müəllifliklə hazırladığı “İnformasi-

ya hüququ” dərsliyini nümunə göstərə bilərik [3;s.116-123]. Dərslikdə informasiya cəmiyyəti üzrə 

beynəlxalq və milli qanunvericiliyin müqayisəsi aparılmış, uşaqların rəqəmsal hüquqları ilə bağlı 

əsas problemlər və kibercinayətlər təhlil edilmiş, hüquq pozuntuları ilə bağlı müvafiq təsnifat apa-

rılmışdır. 

Beynəlxalq qanunvericilik meyarlarında olduğu kimi milli hüquq sistemlərində də uşaqların 

“əşyalar interneti”-ndə fəaliyyəti 2 yöndə - insan hüquqları istiqamətində və informasiya hüquq sa-

həsinin predmeti kimi nəzərdən keçirilir. Ancaq beynəlxalq hüquqda olduğu kimi milli hüquq nor-

maları da “əşyalar interneti”-ndə tənzim olunmalı olan bütün uşaq hüquqlarına aydınlıq gətirmir. 

Buna görə də uşaqların rəqəmsal hüquqlarının milli hüquqi tənzimetmə xüsusiyyətləri üzərində da-

yanmaq daha məqsədəuyğundur. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında əsas qanun rolunu oynayan 

Konstitusiya uşaqlara qayğını birbaşa dövlətin vəzifəsi kimi ayrıca maddədə təsbit edir (maddə 17), 

həm də insan hüquqlarına həsr edilmiş III fəslini digər əhali qrupları ilə yanaşı uşaqlara da aid edir 

[1]. Digər tərəfdən isə məlumat azadlığı, informasiya hüquqları ilə bağlı imperativ qanunlar da 

uşaqlara münasibətdə tətbiq edilə bilər. Xüsusi qanunvericilik aktı qismində isə “Uşaq hüquqları 

haqqında” 1998-ci il Qanunu beynəlxalq konvensiya tələblərinə uyğun şəkildə 18 yaşına çatmayan 

və tam fəaliyyət qabiliyyətini əldə etməyən şəxslərə şamil edilir [2]. Qeyd edilmiş qanun AR Kons-

titusiyasında bütün insanlara, o cümlədən də uşaqlara ünvanlanmış ümumi hüquqlarla yanaşı, uşaq-

ların xüsusi maraq və ehtiyaclarını qarşılayan spesifik hüquqları təsbit edir. Bu sıraya BMT Uşaq 

Hüquqları Konvesiyasında da əksini tapmış bərabərlik, yaşamaq və inkişaf hüququ, həyat və sağ-

lamlığın mühafizəsi, ad və vətəndaşlıq hüququ, tərbiyə almaq hüququ, azadlıq və şəxsi toxunulmaz-

lıq hüququ, zəruri maddi təminat hüququ, vicdan, fikir və söz azadlığı, məlumat azadlığı, təhsil al-

maq hüququ, əmək hüquqları, birləşmək hüququ, şərəf və ləyaqətin toxunulmazlıq hüququ və s. 

aiddir. Qanunun rəqəmsal mühitdə uşaq hüquqları ilə bağlı özünəməxsus yanaşması mövcuddur. İlk 

öncə, onu qeyd etməliyik ki, Konstitusiyada və bu qanunda təsbit edilmiş bütün hüquqlar eyni sə-

viyyədə internet məkanı üçün də qüvvədədir. Bununla belə, internet məkanında rəqəmsal hüquqlar 

uşaqların məlumat azadlığı, fikir və ifadə azadlığı, təhsil hüququ, şəxsi toxunulmazlıq hüquqları ilə 

daha çox əlaqədardır. Qanunun 11 və 15-ci maddəsindəki yeniliklər uşaqların hüquq və mənafeləri-

nin reklamların nümayişi və informasiyanın yayılması zamanı qorunması tələbini də təsbit edir. Ay-

rıca maddə isə internet məkanı da daxil olmaqla uşaqların istismara və zorakılığa məruz qalmasının 

istənilən formasını ləğv edir. Ümumi götürdükdə, uşaqların rəqəmsal hüquqları üzrə AR milli qa-

nunvericiliyi beynəlxalq hüquq standartları ilə bütövlükdə uzlaşır. Bununla belə, fikrimizcə uşaqla-

rın rəqəmsal hüquqları və internet məkanındakı təhlükəsizliyi ilə xüsusi müddəaların normativ təs-

biti daha məqsədəuyğun olardı. Əlbbət ki, belə bir normanın AR Konstitusiyasına əlavə edilməsi 

hüquq mədəniyyətinə və qanunvericilik quruluşuna zidd olardı. Çünki rəqəmsal mühitdə istifadə 

olunan bütün uşaq hüquqlarının rəhbər başlanğıcları Konstitusiyada əksini tapmışdır. “Uşaq hüquq-

ları haqqında” Qanuna isəuşaqların kibertəhlükəsizliyi, rəqəmsal mühitdə istifadə olunan hüquqları, 

spesifik şəkildə internet mühitində uşaqlara qarşı olan hüquqazidd əməllərlə bağlı bu tip əlavə müd-

dəaların artırılması mümkündür. Bu məqsədə nail olmaqda milli informasiya cəmiyyətinin yaradıl-

ması üzrə normativ-hüquqi aktlar nümunə rolunu oynaya bilər. Belə ki. Republikamızda informasi-

ya cəmiyyəti quruculuğuna həsr edilən normativ bazada da uşaqların internet məkanında olan rə-
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qəmsal hüquqları bağlı maddələrə rast gəlmək mümkündür. Bu maddələr “əşyalar interneti”-nin 

milli hüquqi tənzimetməsi baxımından da mühümdür. Bu tip tələblər daha çox uşaqların kibercina-

yətlərdən mühafizəsi ilə bağlıdır.  

Uşaqlara aid rəqəmsal hüquqların əhatə dairəsi 

Fikrimizcə, uşaqların rəqəmsal hüquqlarının internet məkanında təmin edilməsi  problemləri-

nin daha dərindən araşdırılması üçün ilkin mərhələdə bu hüquqların əhatə dairəsi və məzmunu, daha 

sonra nəzərə çarpan əsas qeyri-hüquqi əməllər, ən sonda isə hüquqazidd fəaliyyətlə mübarizə üsul-

ları müəyyən edilməlidir.“Əşyalar interneti”-ndə uşaqların hüquqları onlayn hüquqlar və elektron 

hüquqlar ola bilər. Onlayn hüquqlar uşaqların fəal şəkildə internet şəbəkəsinə qoşulduğu, internet 

informasiya dövriyyəsində iştirak etdiyi zaman malik olduğu hüquqlardır. Ümumi elektron hüquq-

lar isə uşaqların internet istifadə vasitələrinə, ləvazimatlarına malik olması, onların şəxsi məlumat-

larının toxunulmazlığı ilə bağlı hüquqlardır. Bununla belə, nə BMT, nə də regional çərçivədə qəbul 

olunan insan hüquqları konvensiyalarında uşaqların rəqəmsal hüquqlarının adı çəkilmir. Bu səbəb-

dən də biz ənənəvi insan hüquqlarını normalarının geniş təfsirini aparıb onları rəqəmsal məkan ilə 

əlaqələndirməyə məcbur oluruq. Ümumilikdə, bütün ənənəvi insan hüquqlarının internet məkanında 

bir elektron nüsxəsi - əksi vardır. Lakin ekspertlərin də qeyd etdiyi kimi uşaqların rəqəmsal hüquq-

larının əksəriyyəti daha çox internetdə ifadə azadlığı hüququ və ünsiyyət hüquqları ilə bağlıdır 

[7;s24]. Fikrimizcə, həqiqətən də, internet məkanı və yeni İKT daha çox ünsiyyət və informasiya 

mübadiləsi vasitələridir. Bu baxımdan uşaqların informasiya hüquqları və ifadə azadlığı internet 

məkanında rəqəmsal hüquqlar qrupu kimi təmin edilməlidir. Lakin müasir dövrümüzdə uşaqların 

“əşyalar interneti”-ndə olan hüquqlarını yalnız informasiya hüquqları və rəqəmsal ifadə azadlığı yö-

nündən izah etmək doğru deyildir. 

Ümumiyyətlə, internet məkanında uşaqların hansı hüquqlara malik olması məsələsinə beynəl-

xalq insan hüquqları təşkilatlarının yanaşması kifayət qədər maraqlıdır. İnternet məkanının iştirakçı-

ları kimi uşaqların hüquqları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ayrıca yox, ümumi rəqəmsal hüquqlar 

daxilində təhlil edilir. İnternet məkanında kibercinayətlərin səbəbləri və nəticələrini araşdırarkən isə 

uşaqların hüquqlarına zidd əməllər ayrıca hissədətəhlil edilir. Bu istiqamətdə Avropa Şurasının üzv 

dövlətlərə tövsiyyə formasında qəbul etdiyi “İnternet İstifadəçiləri üçün İnsan Hüquqları üzrə Bə-

lədçi” adlı sənədi təqdirəlayiqdir [5]. Sənəddə internet məkanında bütün insanlara aid internetə ça-

tım hüquqi və ayrı-seçkiliyin ləğvi, fikir və ifadə azadlığı, informasiya azadlığı, iştirak və birləşmək 

azadlığı, şəxsi məlumatların gizliliyi və şəxsi həyatın toxunulmazlığı, təhsil və savadlılıq kimi hü-

quqlarla yanaşı, internetdən uşaq və gənclərin təhlükəsiz istifadəsinə dair tələblərə də ayrıca yer ve-

rilmişdir. Həmçinin uşaqların internet məkanında məlumat və informasiya həssaslığının daim nəzər-

də saxlanması tövsiyyə edilmişdir. Bununla belə təqdim olunan sənədin bir sıra çatışmazlıqları da 

vardır ki, həmin xarakterdə çatışmazlıqlar eyni məsələləri tənzim edən digər beynəlxalq hüquq sə-

nədlərində də mövcuddur. Birinci çətinlik ondan ibarətdir ki, bütün insanlara və uşaqlara aid edilən 

internet istifadəçi hüquqlarının hamısı sənəddə öz əksini tapmamışdır. Belə ki, internetdə işgəncə və 

qeyri-insani rəftar, əmək hüquqları, fərdilik hüququ və s. kimi problemlər kənarda saxlanmış, onla-

rın bu və ya digər aspektləri ümumi şəkildə təsbit edilmişdir. Digər bir məsələ odur ki, uşaqların in-

ternet məkanında olan hüquqları təkcə onlayn istifadəçi kimi hüquqlar deyildir. İnternet istifadəçisi 

olub onlayn olmayan uşaqlar belə öz hüquqlarının təmin edilməsinə əmin olmalıdırlar. Bu tip hü-

quqlara informasiya təhlükəsizliyi, müəlliflik hüquqları və s. aid edilə bilər. Ən sonda isə qeyd et-

mək lazımdır ki, “əşyalar interneti” uşaqların getdikcə daha geniş hüquqlar dairəsini əhatə edir. Be-

lə ki, “əşyalar interneti”-ndə uşaqlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq mülkiyyət hüquqlarına, 

əyləncə və istirahət hüquqlarının yeni formalarına, yeni tip mədəni hüquqlara, ictimai həyatda işti-

rak hüquqlarının yeni formalarına malik ola bilərlər. Bu isə uşaqların tam fəaliyyət qabiliyyətli ol-

maması kimi ənənəvi fikir ilə bəzi məqamlarda ziddiyyət təşkil edir. Hər bir halda, bizim fikrimiz-

cə, “əşyalar interneti” ilə bağlı uşaqların hüquqlarına beynəlxalq təşkilatların yenidən baxması mə-

sələnin həllinə köməklik göstərərdi. 
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Uşaqların rəqəmsal hüquqlarına zidd olan əməllər 

Hüquq ədəbiyyatında “əşyalar interneti”-ndə uşaqların hüquqları ilə bağlı tam siyahı verilmə-

diyi kimi, internet məkanında uşaq hüquqları ilə bağlı təhlükələr haqqında da bütöv siyahı hazırlan-

mamışdır. Ancaq “əşyalar interneti” ümumi xarakteri etibarilə kiberməkan sayıla bilər və bu da bizə 

kibercinayətləri və kiberməkanda digər hüquq pozuntularını “əşyalar interneti”-nə də aid etməyə 

imkan verir. Öz növbəmizdə biz “əşyalar interneti”-ndə uşaq hüquqlarına qarşı olan cinayətləri və 

hüquqazidd əməllər müxtəlif kriteriyalar əsasında təsnifləşdirə bilərik. Belə hüquqazidd əməllər 

uşaq hüquqları da daxil olmaqla bütövlükdə insan hüquqlarına qarşı və sırf uşaq hüquqlarına qarşı 

ola bilər. Digər tərəfdən müəyyən hüquq pozuntuları uşaqların fəal şəkildə internet şəbəkəsindən is-

tifadəsi ilə bağlı olduğu halda, digər hüquqazidd əməllər ancaq elektron vasitələrdən düzgün istifa-

də etmək, sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarına qarşı yönlənə bilər. Onu da qeyd etmək lazım-

dır ki, beynəxalq qanunvericilik öz diqqətini internet məkanında uşaq hüquqlarının tam siyahısını 

verməkdən daha çox uşaqların internetdən təhlükəsiz istifadəsinə, internet məkanında uşaqlara yö-

nəlmiş konkret əməllərin qarşısının alınmasına yönəltmişdir. “Əşyalar interneti”-ndə uşaq hüquqla-

rına qarşı yönəlmiş hüquq pozuntuları ilə bağlı əsas nəzəri çətinlik onların xarakterizə edilməsi ilə 

bağlıdır. Belə ki, nə milli, nə də xarici ədəbiyyatda uşaq hüquqlarına qarşı törədilən hüquq pozuntu-

larının inzibati, cinayət-hüquqi və ya mülki hüquq pozuntusu olması ilə bağlı fikirlər çox azdır. Bu 

baxımdan, fikrimizcə, vahid təsnifatın hazırlanmaı məsələnin daha aydın başa düşülməsinə kömək 

ola bilərdi. Çünki “əşyalar interneti”-ndə uşaq hüquqlarını pozan bütün əməlləri kibercinayət kimi 

qəbul etmək düzgün olmazdı. Bununla belə, internet məkanında uşaq hüquqlarının pozuntusundan 

danışarkən, ilk öncə, kibercinayətlər məsələni qabardılır. “Əşyalar interneti” üçün də eyni vacib 

əhəmiyyə kəsb edən belə sənədlərdən biri “Kibercinayət əleyhinə Konvensiya”-dır [4].Konvensiya-

da digər cinayətlərlə yanaşı uşaq pornoqrafiyasına qarşı mübarizə ilə bağlı müddəalar öz əksini tap-

mışdır. Qeyd etməliyik ki, uşaq pornoqrafiyasının bu konvensiyada yer alması təsadüfi deyildir. 

Çünki uşaqların informasiya təhlükəsizliyi sahəsində preventiv beynəlxalq hüquq normalarının ək-

səriyyəti uşaqlara cinsi zorakılıq, cinsi istismar, şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına ilə mübarizəyə 

yönlənmişdir. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları hüquqazid seksual hərəkətləri uşaq hüquqları-

nın komleks pozuntusu kimi qəbul etmişdir. Eyni məqsədləri bizuşaqların cinsi zorakılığı ilə müba-

rizə haqqında Avropa İttifaqının üzv dövlətlərə ünvanlanmış 2011/92/EU Direktivində də görə bilə-

rik [9]. Direktiv uşaqların cinsi istismar və zorakılığının üzv dövlətlərin milli hüquq sistemlərində 

kriminallaşdırılmasını tövsiyyə etmişdir.  

“Əşyalar interneti”-ndə uşaq hüquqlarının digər pozuntu növləri də vardır ki, bunlar xarakter 

etibarilə təkcə hüquqların pozuntusu kimi yox, həm də mülki və ya inzibati hüquq pozuntusu kimi 

nəzərdən keçirilə bilər. Məsələn, internet məkanında uşaqların yaşına uyğun olmayan ləvazimatla-

rın, texnika və mexanizmlərin satılması halı inzibati hüquq pozuntusu - elektron kommersiya qay-

dalarının pozulması qismində götürülə bilər. Eyni qayda internetdə spritli içkilərin, tütünün reklamı, 

uşaqlara təklif olunması zamanı da reklam qaydalarının pozuntusu kimi qəbul edilə bilər. E-kom-

mersiya nəticəsində əldə olunmuş əşyaların və ya proqramların zərərli təsirləri isə alqı-satqı müqa-

viləsinin pozulması və ya mülki hüquq pozuntusu kimi təhlil edə bilərik. Məsələn, əgər yetkinlik 

yaşına çatmayan şəxsin etibarını qazanan satıcı ona lazımi keyfiyyətdə olan proqam, əşya, informa-

siya ləvazimatı təqdim etmirsə, bunu biz mülki hüquq sahəsi üzrə təhlil edə bilərik.Bununla belə, 

“əşyalar interneti”-ndə uşaq hüquqları ilə bağlı olan pozuntular əksər hallarda onların şərəf və ləya-

qətinin alçaldılması, şəxsi məlumatları toxunulmazlığı məsələləri ilə əlaqədar olduğuna görə bu tip 

əməllərin kriminallaşdırılmasının biz də tərəfdarıyıq. Son dövrlər üçün bu istiqamətdə hüquq po-

zuntusunu ən məşhur misallarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən baxılmış 

“K.U. v. Finland” işidir[8]. Məhkəmə işi yetkinlik yaşına çatmayan şəxs haqqında internet səhifələ-

rində yayılmış şəxsi intim məlumat və yalan informasiya ilə bağlıdır. Bu tip əməllər eyni zamanda 

həm haqqında məlumat paylaşılan, həm də həmin məlumatları oxuyan uşaqların hüquqlarını komp-

leks şəkildə pozduğuna görə əməlin kibercinayət kimi tövsif edilməsi daha uyğundur. 
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Nəticə 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizin yekunu olaraq deyə bilərik ki, internetdə uşaqların hüquqları 

bütövlükdə insan hüquqları sistemində özünəməxsus yeri ilə seçilir. İnternet məkanı və İKT birlikdə 

həm beynəlxalq, həm də milli insan hüquqlarına normalarına yeni yanaşmanın formalaşmasını tələb 

edir. “Əşyalar interneti”-ndə olan hüquq pozuntularının əksəriyyəti uşaqlara yönəldiyinə görə biz bu 

yeni nəzəri və praktiki yanaşmada uşaq maraqlarının ən üstün əsas kimi tutulmasının məcburiliyi 

iddia edə bilərik. Bu da o deməkdir ki, rəqəmsal və ya elektron insan hüquqlarının tənzimlənməsi 

ilə bağlı normalar təsbit edilərkən həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də milli qanunvericilik orqanları 

birinci növbədə uşaqların mənafeyini, yeni nəslin mənəvi ehtiyac və qayğılarını rəhbət tutmalıdır. 

Dediklərimizi aşağıdakı konkret tövsiyyələr şəklində qruplarışdırmaq mümkündür: 

a) “Əşyalar interneti”-ndə uşaqların rəqəmsal hüquqlarının həm müsbət, həm də mənfi as-

pektləri ilə bağlı beynəlxalq və milli qanunvericilik normalarının yenidən nəzərdən keçirilməsi va-

cibdir. İnternet məkanı uşaqların öz hüquqlarından yararlanması üçün geniş bir sahədir. Lakin bu 

sahədə konkret olaraq hansı hüquqların mövcudluğu hələ də sual altındadır. Fikrimizcə, insan hü-

quqları üzrə beynəlxalq təşkilatlar uşaqların rəqəmsal hüquqlarının əhatə dairəsinə və məzmumuna 

birmənalı şəkildə aydınlıq gətirməlidirlər. 

b) İkinci mühüm məsələ uşaqların rəqəmsal hüquqları, internetdə onlayn və ümumi elekt-

ron hüquqları ilə bağlı çoxşaxəli fikir ayrılıqlarının mövcud olmasıdır.Tədqiqatçılar tərəfindən müa-

sir dövrün İKT vasitələri əsasən rəqəmsal texnika olduğu nəzər alınaraq informasiya sferasında uşaq 

hüquqları ümumi ad altında “rəqəmsal uşaq hüquqları” kimi təhlil edilir [11;s.8]. Lakin rəqəmsal 

hüquqlarla yanaşı hüquq ədəbiyyatında “kibertəhlükəsizlik”, “internet hüquqları”, “rəqəmsal infor-

masiya təhlükəsizliyi” və s. kimi yaxınmənalı terminlərə də rast gələ bilərik. Əslində, uşaq hüquqla-

rının rəqəmsal pozuntuları müxtəlif adlar altında olan bütün ənənəvi uşaq hüquqlarının pozuntusu 

sayılmalıdır. Ancaq “əşyalar interneti”-ndə uşaqların rəqəmsal hüquqları bağlı vahid termin və rəyin 

olması daha məqsədəuyğun olardı.   

c) Həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericiliyə fikir versək, insan hüquqları normaları-

nın və informasiya cəmiyyətinin hüquqi əsaslarının bir-birindən fərqli və müxtəlif yöndə təsbit 

olunduğunun şahidi ola bilərik. Lakin onların bir-biri ilə uzlaşdırılması, ənənəvi insan hüquqları sə-

nədlərinin informasiya cəmiyyəti qanunvericiliyinə tətbiqi mütləq mənada həyata keçirilməlidir. 

Çünki yaranmış ikitirəlik “əşyalar interneti”-ndə uşaqların rəqəmsal hüquqlarının lazımi qaydada tə-

min edilməsinə çətinlik yaradır. Əlbəttə, biz demirik ki, informasiya cəmiyyətinin hüquqi müddəa-

ları ilə ənənəvi insan hüquqları sənədləri qarşılıqlı ziddiyyət təşkil edir. Lakin fikir versək, görərik 

ki, informasiya cəmiyyəti və insan hüquqları sənədləri ümumi ortaq obyekt kimi nəzərdən keçirdiyi 

rəqəmsal hüquqlara müxtəlif yönlərdən yanaşır. İnformasiya cəmiyyətinə dair qanunvericilik rə-

qəmsal hüquqlardan daha çox informasiya təhlükəsizliyi, internetin təhlükəsiz istifadəsi, internet 

idarəçiliyi kimi məqamlara toxunur. İnternet məkanında olan ayrı-ayrı insan hüquqlarının məzmu-

nuna və təbiətinə isə az fikir verir. Ənənəvi insan hüquqları yanaşmasında isə biz bunun əksini gö-

rürük. 

İnternet məkanında uşaqların rəqəmsal hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı dünya dövlətləri-

nin qanunvericilik təcrübəsi öz müxtəlifliyi ilə seçilir. Fikrimizcə, digər MDB ölkələri ilə müqayisə-

də uşaqların informasiya təhlükəsizliyi və internetdə hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasında olan mövcud vəziyyət daha qənaətbəxşdir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi uşaq 

hüquqlarının və maraqlarının qorunması dövlətimizin konstitutsion səviyyəsində bəyan edilmişdir, 

uşaq hüquqları haqqında ayrıca qanunvericilik aktı ilə beynəlxalq normalar milli qanunvericiliyə 

tətbiq edilmişdir. Bunlarla yanaşı olaraq, uşaqların internet məkanından daha fəal istifadə etməsi in-

formasiya cəmiyyətinin qanunvericilik əsaslarında da öz əksini tapmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Res-

publikamızda informasiya cəmiyyətinin bərqərar olunması, dövlət orqanlarının informasiya şəffaflı-

ğı şərtlərinin artırılması, kibertəhlükəsizlik meyarlarının inkişaf etdirilməsi və s. kimi istiqamətlərdə 

qəbul edilmiş dövlət proqramları və strategiyalar uşaqların rəqəmsal hüquqlarının yüksək səviyyədə 

təmin edilməsini və rəqəmsal təhlükəsizliyinin qorunmasını ayrıca müddəalar şəklində ehtiva edir.   
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The article discusses the problems of children's rights in the framework of the “Internet of 

Things” which revealed as the new nature of the Internet space. The issue of the regulation of children's 

rights on the Internet has long been the subject of discussion in legal literature. However, possible 

difficulties in the field of digital rights of children in the “Internet of Things” have not been widely 

analyzed by scientists. One of the drawbacks is that the scope and value of the study of children's rights 

http://www.e-qanun.az/framework/897
http://www.e-qanun.az/framework/3292
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
http://www.adae.gr/fileadmin/docs/nomoi/Eyropaiki_Enosi/KU_v._Finland.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EN:PDF
mailto:memmedrzali@gmail.com


İCTİMAİ  ELMLƏR 

 

229 

in the framework of the “Internet of Things” is significantly more complex and multifaceted. In general, 

systemic international and national legislative mechanisms relating to the rights of the child should be 

created on the “Internet of Things”, violations of the rights of the child outside cybercrime should be 

identified and new types of legal approaches to the digital environment should be developed. 

Keywords:internet of things,information society, child rights, knowledge society, digital human 

rights, information law, cybersecurity, internet freedom 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В «ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ» 
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БакинскийГосударственный  Университет  
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В статье обсуждаются проблемы  прав детей в рамках «Интернета вещей» которая раскрыла  

новый характер интернет-пространства. Вопрос о регулировании прав детей в Интернете в 

юридической литературе уже давно являеться объектом обсуждения.Однако возможные  

возникающие трудности в сфере  цифровых прав детей в «Интернете вещей », не были широко 

проанализированы учеными.Одним из недостатков является то, что объем и значение исследование 

прав детей в рамках «Интернета вещей » является существенно более сложным и многогранным. В 

целом, в «Интернете вещей» должны быть созданы системные международные и национальные 

законодательные механизмы, касающиеся прав ребенка, должны быть выявлены нарушения прав 

ребенка вне киберпреступности и разработаны новые типы правовых подходов к цифровой среде. 

Ключевые слова: интернет вещей, информационное общество, цифровые права человека, 

информацонное право, кибербезопасность, свобода интернета 
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AZƏRBAYCANDA İKT-NİN İNKİŞAFININ ŞƏXSİYYƏTİN  
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Məqalədə müasir Azərbaycan cəmiyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

şəxsiyyətin sosiallaşmasına təsirindən bəhs olunur. Şəxsiyyətin  sosiallaşması  müxtəlif  insan 

qrupları ilə ünsiyyət zamanı insanın əldə etdiyi sosial rolların bir sistemidir. Müasir dövrdə bu 

proses əsasən informasiya sahəsindəki infokommunikasiya texnologiyalarının (İKT) istifadə 

olunması ilə baş tutduğundan onu infososiallaşma adlandırırlar. İKT-nın inkişafı cəmiyyətin bü-

tün kommunikasiya strukturunu dəyişir.                      

Açar sözlər: şəxsiyyət, sosiallaşma, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, informa-

siya həyat tərzi, informasiya cəmiyyəti 

   

          Sosiallaşma prosesi sosial məkanla bilavasitə əlaqədardır. Fərqli sosial məkanlar fərqli 

şəxsiyyət tiplərini formalaşdırır. Müasir dövrdə texnologiyanın (daha dəqiq desək İKT-nin) inkişafı  

virtual aləmi formalaşdırmışdır. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər insanların həyat tərzində və so-

siallaşma proseslərində də dəyişikliyə səbəb olur. 

Cəmiyyətimizin mövcudluğu, davamlı inkişafı müasir dövrdə elmə və texnikaya  əsaslanan 

innovativ fəaliyyətdən asılıdır. Virtual aləm müasir insanın həyat tərzinə çevrilməkdədir. Bəzən bu 

artan, daim yenilənən texnologiyaların istənilən sahəyə nüfuz etməsi və onlarsız keçinməyin qeyri-

mümkünlüyü ilə əlaqələndirilir ki, hazırda da kompütersiz ofisə rast gəlinməsi, kompüter olan yerdə 

isə virtual aləmə daxil olmamaq bir qədər qəribə görünə bilər. Amma müasir dövrün insanlarını so-

sial şəbəkələrdən asılı edən yalnız virtual aləmin cəzbediciliyi deyil. Bu aləmə düşmək də günümü-

zün reallığından doğur. Gələcəkdə internetə  mütəşəkkil  və strukturlaşdırılmış bilik məkanı kimi 

baxmaq lazımdır. Kompüter birliyinin artması dövrümüzün ümumi tendensiyasıdır.  

Cəmiyyətin müasir həyatı sosial əlaqələrə təsir edən texnologiyalardan asılı olmağa başlayıb. 

İKT-nın inkişafı cəmiyyətin bütün kommunikasiya strukturunu dəyişir. Bu gün telekommunikasiya 

şəbəkələri ilə fərdi kompüterlərin birliyi dünya informasiya resurslarına çıxışı təmin etməklə şəxsiy-

yətin özünümüəyyənləşdirməsi üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Belə ki, hazırda hətta ən ucqar dağ 

yerində yaşayan şəxs belə asanlıqla informasiya əldə etmək imkanına malikdir. 

Şəxsiyyətin  sosiallaşması  müxtəlif  insan qrupları ilə ünsiyyət zamanı insanın əldə etdi-

yi sosial rolların bir sistemidir.   Müasir dövrdə bu proses əsasən informasiya sahəsindəki in-

fokommunikasiya texnologiyalarının (İKT) istifadə olunması ilə baş tutduğundan onu infoso-

siallaşma adlandırırlar. İnfososiallaşmanın mahiyyəti ikitərəfli prosesdir: bir tərəfdən, infor-

masiya təcrübəsinin mənimsənilməsidir ki, bu informasiya məkanının insana necə təsir etmə-

sini xarakterizə edir. Onun ikinci tərəfi isə informasiya məkanının insana təsiri onun birbaşa 

informasiya fəaliyyətindən asılıdır. Başqa sözlə, şəxsiyyət ancaq informasiya təcrübəsini mə-

nimsəmir, həm də dəyər, norma və istiqamətləri özünün informasiya mədəniyyətinə çevirir. 

İnfososiallaşma öz məzmununa görə iki sahə üzrə həyata keçirilən şəxsiyyətin informasiya 

formalaşmasıdır: informasiya fəaliyyəti və informasiya kommunikasiyası. İnfososiallaşma 

prosesi infoadaptasiya ( informasiya məkanına uyğunlaşma), infointeqrasiya ( fərdin informa-

siya məkanında müstəqil qarşılıqlı əlaqələri, informasiya fəaliyyətinin formalarının şüurlu se-

çilməsi) və infofəaliyyət ( zəruri və məqsədəuyğun olduqda fərdlərin informasiya məkanında 

dəyişiklik etmək qabiliyyəti) kimi mərhələlərdən keçir. 
Kibersosiallaşma, insanın müasir informasiya, kommunikasiya, rəqəmsal və kompüter texno-

logiyalarından istifadəsi nəticəsində baş verir.  Kiberməkanda İKT istifadəçiləri üçün nəzərdə tutul-
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muş sosiallaşma modelini S.V.Bondarenko əsərlərində ünsiyyət texnologiyalarının istifadəçilər tərə-

findən mənimsənilməsi, kompüter şəbəkələrində sosial naviqasiya və davranış qaydaları, həm də 

xüsusi virtual şəbəkələrdə mövcud olan sosial normalar, dəyərlər, rol tələbləri kimi nəzərdə tutmuş-

dur [3] . Müasir informasiya, kommunikasiya, rəqəmsal və kompüter texnologiyalarının tətbiqi fərdi 

həyat fəaliyyəti çərçivəsində insanın mədəniləşməsi konteksində baş verir. 

Bu gün informasiya texnologiyaları insanlar arasında münasibətlərin yaranmasında, o cümlədən 

bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılmasında mühüm rol oynayır. İnsanlar bir-birilə operativ ünsiyyətə 

girir, informasiya mübadiləsi aparır. Deməli, bu, sosiallaşma prosesini sürətləndirir və ictimai şüurun 

daha da inkişafı üçün zəmin yaradır. Əgər vaxtilə sosiallaşma, nəticə olaraq, ictimai şüurun formalaşma-

sı və inkişafı 100 illər tələb edirdisə, informasiya texnologiyalarının meydana çıxması sayəsində bu pro-

ses daha dinamik xarakter alıb. Hazırda İnternet, mobil telefon, sosial şəbəkələr və digər informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi nəticəsində fərdi insan resursları əsasında cəmiyyətin 

inkişafı üçün yeni, çox mühüm potensiala malik sosial kapital formalaşır. Bu proses eyni zamanda ölkə-

mizdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına da böyük təkan verir. 

Müasir dövrdə cəmiyyət həyatında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının böyük ro-

lunu rəqəmlərdən də görmək olar: indi dünyada 900.000.000 nəfər internet istifadəçisi, 1milyard 

400 milyon mobil telefon istifadəçisi, 800 milyon fərdi kompüter var. Akademik Ramiz Mehdiyev 

“Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir” əsərində vurğulayır ki, informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları təkcə inkişafa yol açmır, o, həm də fərdlər arasında münasibətlərin yeni mədəniyyə-

tini formalaşdırır: “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər və 

dostluq üçün hər gün yeni imkanlar və perspektivlər açır. Artıq bu gün özünün elektron poçtu olma-

yan, yaxud informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bu və ya digər növündən istifadə etmə-

yən insanları təsəvvür etmək çətindir” [1, s. 38].  

Müasir tədqiqatçılar elektron mühitin sosial-fəlsəfi aspektlərini bu cür ayırırlar:   

-informasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində sosial institutların transformasiyası;  

-onlayn şəbəkələrin inkişafı, onların bir-birilə və ənənəvi şəbəkələrlə qarşılıqlı əlaqəsi;  

-sosial kommunikasiya sistemlərinin dəyişməsinə internetin inkişafının təsiri;   

-müasir, o cümlədən distant təhsilin inkişafı;       

-mədəni mənsubluğun qorunması problemi;        

- “elektron iqtisadiyyatın” formalaşması;        

- “ elektron hökumətin” formalaşması.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsin-

dəki fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji xətt üzrə uğurla davam etdi-

rilir. Onun 2003-cü ildə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kom-

munikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” bu istiqamətin ölkəmiz üçün va-

cibliyini və əhəmiyyətini vurğulayan ilk rəsmi sənəd olmuşdur. Görülən işlərin davamlılığının təmin 

edilməsi və milli potensialın gücləndirilməsi üçün İKT sahəsi üzrə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı geniş-

lənir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə təs-

diq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqra-

mı”nda İKT sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması prioritet istiqamət hesab edilmişdir. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin 

edilməsi, innovasiya yönümlü və biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması, dövlət və yerli özünüidarəet-

mə orqanlarında İKT-nin tətbiqinin və elektron xidmətlərin, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi sahə-

sində fəaliyyətin genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya məhsul və xidmətlərinə tələbatının dolğun 

ödənilməsi, rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü İKT potensialının gücləndirilməsi, yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin və elmi kadrların hazırlanması qarşıda duran prioritet vəzifələrdəndir. 

Azərbaycanda İKT sahəsində dövlət siyasətinin vəzifələrindən biri onun cəmiyyətin müxtəlif 

sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. İKT-nin təhsildə tətbiqi 

Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına 

birbaşa təsir edir. Prezident İ. Əliyev müasir dövrdə bu sahənin ölkənin inkişafında həlledici rolunu 
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diqqətə çatdıraraq deyib: ”Elmin, təhsilin inkişafı, infrastruktur layihələrinin icrası - bütün bunlar 

ölkəmizi gücləndirir. İndiki dövrdə biz Azərbaycana qabaqcıl texnologiyaları gətirməliyik və kadr 

potensialı da hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə texnoloji tərəqqidən kənarda qalmayaq. Bundan sonrakı 

dövrdə həm siyası müstəvidə, həm də iqtisadi və hərbi sahələrdə texnologiyalar, bilik, savad hər şe-

yi həll edəcək. Azərbaycanda elmin, yeni texnologiyaların, İKT-nin, kosmik sənayenin inkişafına 

böyük diqqət verilir. Təkcə ona görə yox ki, biz bu sahəni yaradaq və onunla öyünək. Ona görə ki, 

bu intellektual inkişafa təkan verir” [2 ]. 

Azərbaycanda hazırda yetərli qədər güclü elmi potensial vardır. Bu potensialdan məqsədyönlü şəkil-

də istifadə etmək lazımdır. 2008-ci il iyunun 10-da təsdiq edilmiş "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Res-

publikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı" Azərbaycan Respublikasın-

da müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi yolu ilə vahid ümummilli təhsil 

mühitinin yaradılması və əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarının təmin edil-

məsi məqsədinə xidmət etmişdir. Bütün bunlar həm də deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda biliklər iqtisa-

diyyatına inteqrasiya prosesinin vüsət alması inkişafın yeni strateji hədəflərindəndir. 

Sosiallaşma prosesi əsasən internet və virtual texnologiyalar tərəfindən yaradılan virtual real-

lıqda həyata keçirilir. Bu mühüm dəyişikliklər sosiallaşmanın elementi kimi bütün təhsil sisteminin 

dəyişdirilməsini tələb edir. Pedaqoji fəaliyyət internetin, informasiya-kommunikasiya texnologiya-

larının və sosial şəbəkələrin müsbət istifadəsi ilə bağlı  sosial-pedaqoji texnologiyaların tətbiqi haq-

qında tələbələrin sosiallaşmasının həyata keçirilməsinə yönəldilməlidir. 

Kompüterlərin şəbəkəyə inteqrasiyası / kommunikasiya yaradılması / informasiya və kommu-

nikasiya texnologiyalarının ( İKT ) meydana gəlməsinə gətirib çıxardı. Hər hansı bir pedaqoji tex-

nologiyanın informasiya texnologiyası olduğunu söyləyə bilərik, çünki öyrənmə prosesinin texnolo-

giyasının əsasları məlumatın alınması və ötürülməsidir. Təhsildə kompüter texnologiyaları müəlli-

min  kompüterin köməyi ilə şagirdlərə məlumatın verilməsini əhatə edir. Təhsil prosesində İKT-nın 

tətbiqi bir sıra amillərlə müəyyən edilir: 

- Müəlllimlər tədris prosesində təhsilin ənənəvi metodlarını, müasir informasiya texnologiya-

ları, o cümlədən kompüter texnologiyaları ilə birləşdirə bilər. Texnologiyaların təhsildə effektiv tət-

biqi informasiya cəmiyyətinin və ənənəvi təhsil sisteminin müasir sənaye cəmiyyətinin tələblərinə 

uyğun olaraq islahat prosesini təmin edən bir təhsil sisteminin yaradılmasında mühüm amildir. 

-təhsildə İKT-nın tətbiqi təkcə nəsildən-nəslə deyil, həm də bir şəxsdən digərinə bilik və top-

lanmış texnoloji və sosial təcrübənin ötürülməsini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir. -müasir 

İKT, təhsilin və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, insanı ətraf mühitə və davam edən sosial dəyi-

şiklərə daha tez və asanlıqla uyğunlaşmağa imkan verir. Bu hər kəsə postindustrial cəmiyyətdə zə-

ruri bilik əldə etməyi mümkün edir.   

İnternetin təhsildə əhəmiyyətindən danışdıqda qeyd edə bilərik ki, virtual təhsil tədris prose-

sində əlavə imkanlar əldə etməyə şərait yaradır:            

- valideynlər öz övladlarının təhsil prosesi ilə yaxından tanış olmaq imkanları qazanır;   

-təhsil prosesində bütün iştirakçılar arasında məlumat mübadəlisənin aparılmasına texnoloji 

imkanlar yaranır;             

- bu reallıq distant təhsil almaq imkanı verir və yeni davranış, ünsiyyət formalarının meydana 

gəlməsində aparıcı rol oynayır;                                        

-şagird və tələbələr informasiya-təhsil məkanında media kitabxana, ensiklopediyadan istifadə 

etmək imkanı qazanırlar.        

Respublikamızda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının əyani göstəricisi 

kimi bu gün milli irsimiz və mədəniyyətimizlə bağlı materialların virtual məkanda daha dolğun şə-

kildə yerləşdirilməsi, azərbaycandilli internet resurslarının zənginləşdirilməsi, internet-radio və in-

ternet-televiziya proqramları, sosial şəbəkələrin geniş yayılması, elektron qəzet və jurnalların yayıl-

ması, ən yeni texnologiya - 4G-nin tətbiqi və s. göstərmək olar. Məsələn, “Virtual Qarabağ” adlı la-

yihə ilə ölkəmiz bütün dünya xalqlarına Qarabağın adət ənənələrini, təbiətini eləcə də orada baş ver-

miş arzuolunmaz hadisələri yayaraq, Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu göstərir. Bu kimi ölkə-
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mizin tarixini, təbiətini, adət və ənənələrini və s. dünyaya tanıtdıran, bir sıra digər virtual layihələr 

də mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyi həm vətəndaşları, həm də ölkəni düşünərək in-

formasiya texnologiyaları sahəsində layihə-investisiya qoyuluşunu dəstəkləyir. Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin strategiyasına əsasən, “Virtual zona” layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tu-

tulub. Layihə çərçivəsinə əsasən, güzəştlər əraziyə görə deyil, İT-nin müəyyən növ fəaliyyətinə gö-

rə nəzərdə tutulub. Vergi və gömrük güzəştləri, ucuz kreditlər, zəruri infrastruktur tədbirlər İKT sa-

həsində iş aparılmasını sadələşdirməyə yönəlib. Qloballaşan dünyada informasiya texnologiyaları 

bütün fəaliyyət sahələrinə nüfuz edib. Bu gün cəmiyyət elə bir inkişaf dövrünü yaşayır ki, müasir 

texnologiyalar tətbiq edilmədən  tərəqqiyə nail olmaq mümkün deyil. 
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The article explains the influence of information and communication technologies on the 
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system of social roles that human beings attach when communicating with different human groups. 

In the modern era, this process is often referred to as infosociation, as it occurs mainly with the use 

of information communication technologies (ICTs) in the information field. The development of 

ICT changes the entire communication structure of society. 

Keywords: personality, socialization, information and communication technologies, informa-

tional lifestyle, information society 
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В статье рассматривается влияние информационно-коммуникационных технологий на 

социализацию личности в современном азербайджанском обществе. Социализация личности  

это система социальных ролей, которые люди получают при общении с разными группами 

людей. В современную эпоху в связи с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в информационной сфере этот процесс часто называют инфосоциализа-

ция. Развитие ИКТ меняет всю коммуникационную структуру общества.  

Ключевые слова: личность, социализация, информационные и коммуникационные тех-
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GÜRCÜSTANIN İNZİBATİ-ƏRAZİ QURULUŞUNDA HÜQUQİ VƏ FAKTİKİ 

DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ERMƏNİLƏRİN “KRİPTO-MİATSUM SİYASƏTİ” 
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SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqilliyini əldə edən Gürcüstan ciddi sınaqlarla qarşılaşmış-

dır. Yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq 27 illik müstəqillik dövründə Gürcüstanın inzibati ərazisi 

quruluşunda üç mərhələdə dəyişikliklər həyata keçirilmişdir. Gürcüstanın inzibati ərazi quruluşun-

da hüquqi olmayan bəzi faktiki dəyişikliklər isə Abxaziya və Tsxinvali regionlarında separatizmin 

güclənməsi ilə bağlı olmuşdur. Maraqlıdır ki, Gürcüstanda separatizm əhval ruhiyyəsinin güclən-

məsində Ermənistan dövlətinin və Gürcüstanda yaşayan etnik ermənilərin xüsusi rolu olmuş-

dur.“Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” iddiasında olan ermənilər Gürcüstanda separatizmə açıq 

dəstək verməklə, həmçinin ölkənin ayrı-ayrı strateji regionlarında məqsədli şəkildə məskunlaşırlar. 

Məqalədə 1991-ci ildən etibarən Gürcüstanın inzibati ərazi quruluşunda baş verən hüquqi və fakti-

ki dəyişikliklər sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Məqalədə ilk dəfə olaraq ermənilərin Gürcüstan 

ərazisində separatizm fəaliyyətləri, eləcə də ölkənin müxtəlif regionlarında məskunlaşmaları prose-

si vahid prosesin tərkib hissələri olaraq təhlil edilmiş və müəllif tərəfindən bu prosesin “kripto-mi-

atsum” (gizli birləşmə) adlandırılması mülahizəsi terminoloji olaraq irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: Gürcüstan, inzibati-ərazi quruluş, mxare, muxtar respublika, erməni, miatsum, 

separatizm 

 

Giriş 

Cənubi Qafqazda ərazisində görə ikinci ölkə sayılan, rəsmi olaraq 69,700 km2 ərazini əhatə 

edən [20] Gürcüstanda 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra digər sahələrdə olduğu kimi inzi-

bati bölgü və inzibati idarəçilik institutlarında da bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Artıq 1991-ci 

ilin martında Gürcüstanın inzibati idarəçiliyində ilk dəyişikliklər özünü göstərməyə başlamış və hə-

min dövrdə ölkə tarixində ilk dəfə olaraq yerli özünüidarəetmə orqanlarına - qamqeobalara seçkilər 

keçirilmişdir. Seçilən nümayəndələr arasından  isə sonradan yerli özünüidarəetmənin başında duran 

qamqebelilər seçilmişdir [41, s. 42-43]. Zaman keçdikcə mərkəzi Tbilisi hökumətinin iqtisadi, ma-

liyyə və siyasi funksiyalarının bir qismi yerli özünüidarəetməyə həvalə edilmişdir. Sonradan isə de-

sentralizasiya prosesinə əhalinin hazırlıqlı olmadığı müşahidə edilmiş, 1994-1996-cı ildən etibarən 

isə qeyri-mərkəzləşdirmə prosesləri yenidən mərkəzləşdirmə prosesləri ilə əvəzlənməyə başlamış-

dır. Müasir dövrdə Gürcüstanın inzibati-ərazi quruluşunun əsas elementləri də məhz o zaman keçiri-

lən islahatlar zamanı formalaşdırılmışdır.  

Gürcüstan inzibati-ərazi quruluşu baxımında “mxare” adlandırılan diyarlara və iki muxtar 

respublikaya bölünmüşdür. Mxare (diyar) adlanan inzibati-ərazi vahidləri 1994–1996–cı illərdə 

həyata keçirilmiş inzibati islahatlar nəticəsində yaradılmışdır və I dərəcəli inzibati-ərazi vahidi 

statusu hesab edilir. Keçirilən inzibati islahatlardan sonra diyarların idarəçiliyinin başına Gürcüstan 

prezidentinin nümayəndələri (Sakartvelos Prezidentis saxelemtsipo rtsmunebulebi - საქართველოს 

პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულები) təyin edildi. Diyar yerliözünüidarəçilik vahidi 

olmadığından bunun başında mərkəzin – Prezidentin nümayəndəsi dayanır.  

Diyarların tərkibinə daxil olan muniçipalitetlər isə yerli özünüidarəçilik prinsiplərinə əsaslanır 

və ikinci dərəcəli inzibati vahidlər hesab edilir. Muniçipalitetlər 1994-1996-cı illərdə keçirilən 

inzibati islahatlara qədər region, 1996-2006-cı illərdəki dövr ərzində rayon adlandırılırdı. Hazırda 

diyarlar və muxtariyyətlərin ərazisi 67 muniçipalitetə bölünür. Bunlarla bərabər ölkə ərazisində  14 

respublika əhəmiyyətli və diyar əhəmiyyətli şəhər vardır. 2006-cı ilə qədər respublika əhəmiyyətli 

şəhərlərin sayı 7 olmuşdur.  
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Muniçipalitetlər də öz növbəsində şəhərlərə, şəhər tipli qəsəbələrə, kənd şuralarına və sakre-

bulo adlanan kənd icmalarına bölünürlər. 2014-cü ilin statistikasına əsasən Gürcüstandakı kənd şu-

ralarının sayı 941 olmuşdur [12]. Elə həmin statistikaya əsasən Gürcüstandakı şəhərlərin sayı 54, 

şəhərtipli qəsəbələrin sayı isə 39 olmuşdur.  

Gürcüstanın 1991-ci ildə müstəqilliyini əldə etməsindən ötən dövrdə ölkə ərazisində inzibati 

islahatlar yolu ilə aparılan dəyişikliklər və separatçı qüvvələr tərəfindən reallaşdırılan  faktiki dəyi-

şikliklərlə bağlı prosesləri təhlil edərkən gizli bir prosesin konturlarını müəyyənləşdirmək mümkün-

dür. Hələlik, bununla bağlı elmi ədəbiyyatda konkret müəyyənləşdirilmiş bir terminologiya olmadı-

ğı üçün, fikrimizcə bu prosesi kripto-miatsum siyasəti adlandırmaq daha düzgündür. Məlumdur ki, 

XIX əsrdən etibarən Cənubi Qafqazda, xüsusən Azərbaycanın tarixi və hüquqi torpaqlarında məs-

kunlaşan ermənilər Azərbaycan torpaqları hesabına “birləşmiş” erməni dövlətinin yaradılması ide-

yası “miatsum” adlanır. Qeyd edək ki, ermənilər arasında “miatsum” (birləşmə) ideyası yayılmağa 

başlamışdır. Bu ideyanın geniş yayılması prosesi barədə tarixçi İ.Hüseynova yazır: “1988-ci ilin 

fevral ayının 19-da Yerevan şəhərində keçirilən mitinqdə «Ermənistanı türklərdən təmizləməli», 

«Ermənistanda ancaq ermənilər yaşamalıdır» və s. şüarlar səsləndi və tələblər irəli sürüldü. Dağlıq 

Qarabağda erməni millətçilərinin zorakılıqları və siyasi aksiyaları genişlənməyə başladı. Xankən-

dində mitinqlər, nümayişlər keçirilir, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq və Ermənistana bir-

ləşdirmək tələbləri irəli sürülürdü. Yerevanda əvvəl gizli, sonradan (1987-ci ilin oktyabrından) açıq 

fəaliyyətə başlayan «Qarabağ Komitəsi» Azərbaycanda, xüsusilə Dağlıq Qarabağdakı yerli təşkilat-

ları vasitəsilə güclü separatçılıq təbliğatı aparır, «Krımq» («Duma») adı altında açıq fəaliyyət göstə-

rirdi. Ermənilər içərisində «Miatsum» («Birləşmə») ideyası yayılırdı” [22, s. 110-111]. Təbii ki, 

“Miatsum” ideyası məhz o dövrdə qısa müddətdə meydana çıxan bir düşüncənin məhsulu deyildi. 

İki əsrə yaxın müddətdə gizli və açıq formada məqsədli şəkildə Azərbaycanın strateji əhəmiyyətə 

malik ərazilərində məskunlaşmış və məskunlaşdırılmış ermənilər bu ideyanı əsrlər boyu mənfur şə-

kildə addım-addım reallaşdırmışlar. Həm də bu ideya təkcə Azərbaycan qarşı deyil, Qafqaz regio-

nunda və bu regionun qonşuluğunda yerləşən ölkələrə qarşı da planlı şəkildə həyata keçirilir və bu 

proses bu gün də davam etməkdədir. Məlum olduğu kimi erməni-faşist ideoloqların nəzərdə tutduq-

ları xəyali “Böyük Ermənistan” Qara dənizlə Xəzərə dənizi arasındakı əraziləri əhatə edir. Bu sə-

bəbdən XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini açıq hərbi müdaxilə yolu ilə 

işğal edən Ermənistan paralel olaraq Gürcüstan ərazisində də bu istiqamətdə iş aparmış, Gürcüsta-

nın parçalanmasında maraqlı olan qüvvələrə ermənilər tərəfindən dəstək verilmişdir. Təbii ki, Ab-

xaziyada abxazlara, Tsxinvali regionunda osteninlərə bu və ya digər formalarda, açıq və gizli yol-

larla dəstək verən ermənilərin məqsədi heç də xalqların milli müqəddəratını təyinetmə hüququnun 

müdafiəsi yox, Gürcüstann kiçik hissələrə bölünməsini, anarxiya vəziyyətini yaratmaqla ərazilərin 

erməniləşməsini daha rahat şəkildə həyata keçirmək olmuşdur.  

Gürcüstanın mərkəzi hökumətinin nəzarətində olan diyarlar, onların rayonlaşdırılması və er-

məni separatizmi  

Müasir Gürcüstanın inzibati-ərazi quruluşuna diqqət yetirdiyimiz zaman görürük ki, mxare 

adlanan diyarlara aşağıdakılar daxildir: Quriya, İmereti, Samtsxe-Cavaxeti, Kaxeti, Aşağı Kartli, 

Msxeta-Mtianeti, Raça-Leçxumi və Aşağı Svaneti, Sameqrelo-Yuxarı Svaneti və Şida Kartli. Bun-

lardan əlavə hal-hazırda müstəqilliyini elan etmiş separatçı qurum olan Cənubi Osetiya rəsmi Gür-

cüstan tərəfindən Tsxinvali diyarı hesab edilir. Paytaxt Tbilsinin özü isə gürcülər tərəfindən “raioni” 

adlandırılan 10 rayona bölünür. Acarıstan və Abxaziya rəsmi olaraq Gürcüstanın muxtar vahidləri 

hesab edilir. Acarıstanla rəsmi Gürcüstan idarəçiliyi arasındakı münasibətlər mərkəz-subyekt prin-

siplərinə əsaslansa da, Abxaziyadakı separatçı qruplar Cənubi Qafqazda daim qonşularına qarşı əra-

zi iddiaları irəli sürən ermənilərin gizli dəstəyi ilə “müstəqilliyi”ni elan etmişdir.  Təbii ki, əsrlər bo-

yu qonşuluqda sülh şəraitində yaşamış, Gürcüstanın taleyi üçün birlikdə mübarizə aparmış abxazla-

rın və osetinlərin bu gün Gürcüstana qarşı çıxmasının subyektiv səbəbləri mövcuddur. Ermənistan 

tərəfi isə rəsmi olaraq tez tez gürcülərlə saxta qardaşlıq bəyanatları versələr də, faktiki olaraq Gür-

cüstanda separatizm əhval ruhiyyəsini gücləndirməklə, bir tərəfdən Cavaxetiyada daha rahat hərəkət 
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imkanı qazanır, digər tərəfdən isə xəyali böyük Ermənistanın qurulması üçün Cənubi Qafqazı daha 

kiçik hissələrə bölməyə çalışırlar. Abxaziyada və Tsxinvali regionlarında separatçı oyuncaq höku-

mətlərin qurulmasından sonra bu ərazilərdə ermənilərin sayının sürətlə artması bu mənfur niyyətləri 

bir daha təsdiq edən faktdır. İndi ayrı-ayrı diyarlar üzrə Gürcüstanın ərazi quruluşu və əhalinin tər-

kibində ermənilərin hərəkəti prosesinə diqqət yetirək. 

Quriya – Gürcüstanın Qaradəniz sahili regionlarından biri olan Quriya regionu cənubdan 

Acarıstan Muxtar Respublikası, cənub-şərqdən Samtsxe-Çavaxetiya, şərqdən və şimal-şərqdən İme-

reti, şimaldan isə Sameqrelo-Savneti diyarları ilə həmsərhəddir. Diyarın qərb hissəsi bütövlükdə 

Qaradənizlə əhatələnmişdir. Ərazisi 2.003 km²-dir.  “Quriya” sözü etimoloji baxımdan “yatmayan 

ölkə” anlamındadır. Meqrellər isə Quriya toponimini öz dillərində olan “quri” – “ürək”, “qəlb” söz-

ləri ilə əlaqələndirirlər. Quriyalılar etnik olaraq gürcülərin subetnik qruplarından biridir və gürcü di-

linin quriya ləhcəsində danışırlar. Quriya diyarının özü də inzibati baxımından 3 rayona (muniçipa-

litetə) bölünür: Ozurgeti, Lançhuti, Cohaturi.  

Quriya diyarının mərkəzi Ozurgeti şəhəridir. 14 dekabr 1846-cı ildən etibarən şəhər statusu al-

mış bu yaşayış məntəqəsi Sovetlər dönəmində - 1934-1989-cu illərdə Gürcü bolşevik inqilabçısı 

[33, s. 1], 1921-1922-ci illərdə Gürcüstan İnqilab Komitəsinin sədri olmuş, sonralar isə Gürcüstan 

Mərkəzi İcra Komitəsinə rəhbərlik etmiş Flip Maxaradzenin şərəfində Maxaradze adlandırılırdı. Bu 

həmin F.Maxaradze idi ki, 1921-ci ildə Qarabağın aidiyyəti və statusu ilə bağlı müzakirələrdə işti-

rak etmişdi. Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz bürosunun 4 iyul 1921-ci ildə keçirilən plenu-

munda Nərimanov və Nazaretyanla birlikdə Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasının lehinə 

F.Maxaradze də səs vermiş, regionda müsəlman və erməni əhalisinin iştirakı ilə plebsistin keçiril-

məsini dəstəkləmişdi. 

Quriyanın digər bir rayonu olan Lançutinin ərazisi 533 km2-dir. 1961-ci ilə qədər qəsəbə sta-

tusu daşıyan Lançxuti həmin ildən etibarən şəhər statusu almışdır [31]. Gürcüstan Demokratik Res-

publikasının sədri Noy Jordaniya və Gürcüstanın 1995-2003-cü illərdə ikinci prezidenti olmuş Edu-

ard Şevardnadze məhz bu şəhərdə doğulmuşlar. Rayon çay emalı, ət, süd, saxsı və kirəmit istehsalı 

üzrə ixtisaslaşmışdır. Quriyanın digər bir rayonu isə Çoxataurdur.  

Ozurgeti və Lançxutinin Qara dənizə birbaşa çıxışı var. Bu isə o deməkdir ki, bu rayonların 

hər ikisi də ermənilər üçün “yağlı tikə” hesab edilə bilər. Elə diyar mərkəzi Ozurgetidə ermənilərin 

müstəqillik dövründə məqsədli məskunlaşma nəticəsində gürcülərdən sonra əhalinin say tərkibində 

2,4 faizlik göstərici ilə (2002-ci ildə aparılmış statistik hesablamalara görə rayonun 78 min 760 nə-

fər əhalisinin 1944 nəfəri ermənidir.) ikinci yerdə olmaları da bu rayonun strateji əhəmiyyətindən 

irəli gəlir. Ermənilərin bu bölgədəki əsas təbliğatı Batumidəki Sur-Prkiç kilsəsi vasitəsi ilə dini təb-

liğat adı altında aparılır. Məsələn Gürcüstandakı Erməni Apostol Yeparxiyasının rəsmi internet sə-

hifəsində yerləşdirilmiş “Quriya. Ozurgeti şəhərinə pastor ziyarəti” adlı xəbərdə belə deyilir: “Aca-

rıstan, Quriya, İmereti ermənilərinin və Batumi şəhərindəki Sur Prkiç kilsəsinin ruhani pastoru rahib 

Ararat Qumbalyan “Духовный пастырь армян Аджарии, Гурии, Имерети и церкви Сур Пркич 

г. Батуми, священник Арарат Гумбалян, kilsənin bazar günü məktəbləri üzrə səlahiyyətli nüma-

yəndəsi Sona Ovanisyan, pedaqoq Qayana Vardanyan və Diana Akopyan, “Axbyur” xorunun rəh-

bəri Ruzanna Ovanistan və gənclər hərəkatının nümyəndələri yüzlərlə erməni ailələrinin yaşadığı 

Quriyanın Ozurgeti şəhərinə pastor səfərində iştirak ediblər. Ozurqeti dövlət teatrının qarşısında Ba-

tumidən gələn çoxdan gözlənilən qonağı erməni xalqının iki yüzə yaxın oğlu və qızı qarşılayıb” [2]. 

Məqsəd artıq aydındır, tarix boyunca dövləti olmayan ermənilərin birliyini təmin etmiş kilsə 

Quriyada da erməni gənclərini təşkilatlandırır və özünün ənənəvi təxribatçı funksiyasını həyata ke-

çirir. Gürcüstanın ayrı-ayrı bölgələrinə təşkil olunan bu cür səfərləri həm də mərkəzi Gürcüstan hö-

kumətinə qarşı bir növ yumuşaq güc nümayişi hesab etmək olar. Erməni kilsəsi  yüzlərlə erməni 

gəncini ətrafında birləşdirmək gücünü nümayiş etdirir. Məqalədən daha sonra aydın olur ki, səfərin 

məqsədi Ozurgeti şəhərində erməni cəmiyyəti yaratmaq, erməni gənclərinin erməni dilini öyrənə bi-

ləcəyi bazar günü məktəbləri açmaq, onları erməni mədəniyyəti, tarixi və xalqı ilə daha yaxından ta-

nış etmək, rəqs qrupları təşkil etmək, yerli mədəni proqramlar təşkil etməkdir [4]. İlk baxışdan hər 
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şey qaydasındadır, lakin bir çox suallar açıq qalır. O suallardan ən mühümü budur: Əgər ermənilə-

rin iddia etdiyi kimi, onlar burada çoxdan yaşayırlarsa niyə bu dövrə qədər onların hər hansı cəmiy-

yəti mövcud olmayıb? Deməli, söhbət məqsədli məskunlaşmadan sonra əhalini təşkilatlandırmaq-

dan gedir. Hansı ki, bu cür təşkilatlar Azərbaycanda Sumqayıt hadisələri zamanı olduğu kimi ermə-

niləri milli və qeyri-milli olmaqla iki yerə ayırır, lazımi məqamda isə “milli” ermənilər yerli əhali-

nin adından “qeyri-milli” ermənilərə qarşı qanlı qırğınlar törədir, beləliklə də iki məqsəd birdən ye-

rinə yetirilir. İlk növbədə təşkilatın sadə erməni əhalisi üzərində qorxuya əsaslanan nüfuzu daha da 

artırılır, digər tərəfdən isə ermənilərin hüquqlarının müdafiəsi adı altında dünyaya səs-küy salmaq 

üçün bəhanə əldə edilir.  

Quriyadan şərqdə yerləşən diyar İmereti diyarı adlanır. Diyar şimaldan Raça, şimal şərqdən 

Tsixinvali regionu (tanınmamış “Cənubi Osetiya Respublikası”) ilə həmsərhəddir. İmeretinin qər-

bində Şida-Kartli (İç-Kartli), cənubunda Samtsxe-Cavaxetiya, cənub-qərbdən Quriya, şimal-qərb-

dən isə Samagrelo ilə həmsərhəddir. Ölkənin azərbaycanlı və türk əhalisi arasında yayılmış tarixi 

adı Başaçıqdır. “Gülüstani-İrəm” əsərində Azərbaycan tarixçisi, anası gürcü qızı olan Abbasqulu 

ağa Bakıxanov da İmeretinin əsas adını Başaçıq kimi göstərmişdir. Sözügedən əsərdə Kolxida əra-

zisindən bəhs edərkən Abbasqulu ağa Bakıxanov yazırdı: “Başaçıq (İmeretiya) düzlərini, Minqreli-

ya və Quriyanı Kolxida hesab etmək olar. Şirvan və Dağıstan isə, birgə olaraq Albaniya olmuşdur” 

[1, s. 16]. Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə” əsərində də bölgənin adı Başaçıq olaraq verilmiş-

dir [28, s.51]. İnzibati mərkəzi Kutaisi olan İmeretinin tərkibində bundan əlavə 11 muniçipalitet 

(bələdiyyə) ayrılmışdır: Bağdati, Çiatura, Xaraqauli, Xoni, Saçxere, Samtredia, Tercola, Tkibuli, 

Tsxaltubo, Vani, Zestafoni.  

Müasir dövrdə bölgənin əhalisi əsasən gürcülərin subetnik qrupu olan imeretililərdən ibarət-

dir, bundan başqa bəzi yerlərdə ruslar, osetinlər, ermənilər, ukraynalılar, yezidilər, abxazlar, yunan-

lar və ahısqa türkləri məskunlaşmışdır. Dini konfessional olaraq əhalisinin əksəriyyəti xristian pro-

vaslavlardır. Gürcülərin yetərincə çoxluq təşkil etdiyi bu regionda 2002-ci ildə ermənilər əhalinin 

sadəcə olaraq 0,27 faizini, yəni 699 min 666 nəfərdən 1890 nəfərini təşkil edirlər. Lakin buradakı 

əhalinin say statistikasında ermənilərin azlığı məsələsinə aldanmaq olmaz. Unutmamaq lazımdır ki, 

hələ XIX əsrdə çar Rusiyasının da yaxından dəstəyi ilə bu regionda 1500-ə yaxın erməninin yaşa-

ması ilə bağlı məlumatlar var [30, s. 109; 42, s. 144-145]. Erməni milliyyətçiliyi Gürcüstanın müs-

təqillik qazanmasından sonra burada fərqli bir taktika tətbiq etmişdir. Bu taktika ermənilərin mərkə-

zi Gürcü hökumətində daha çox yer alması məqsədi ilə həyata keçirilən ermənilərin gürcü soyadla-

rını qəbul etməsi ilə bağlıdır [19; 27, s.147-149]. Belə ki, məqsədli şəkildə gürcü soyadı qəbul edən 

ermənilər Gürcüstanın idarəçilik orqanlarına yerləşməklə gələcəkdə istifadə olunacaq böyük bir toru 

formalaşdırırlar və bu tora hər ötən gün Gürcüstanı daha sıx şəkildə ağuşuna alır.  

Ermənilərin real təhlükəyə çevrildikləri və artıq ərazi iddialarını hələ XX əsrin 90-cı illərin-

dən etibarən gizlətmədikləri Samtsxe-Cavaxetiya Gürcüstanın cənubunda yerləşir. Bölgə cənubdan 

Türkiyə və Ermənistanla, qərbdən Acarıstan Muxtar Respublikası, şimal-qərbdən Quriya, şimaldan 

İmeretiya, şimal-şərqdən Şida-Kartli, şərqdən isə Kvemo-Kartli bölgəsi ilə həmsərhəddir. Regionun 

ərazisi 6412,9 kvadrat kilometrdir. Tarixən iki hissədən ibarət olan Samtsxe-Cavaxetiya regionunun 

qərb hissəsini gürcülər Mesxetiya, türklər isə Ahıska adlandırmışlar. Bölgənin qərb hissəsini isə 

gürcülər Cavaxeti, ermənilər isə Cavaxk adlandırırlar. Gürcüstanın müasir inzibati ərazi bölgüsünə 

görə, Samtsxe-Cavaxetiya bölgəsinin tərkibində altı inzibati rayon yerləşir: Adiqen, Aspindza, Bor-

jomi, Axaltsixe, Axalkələk (Axalkalaki) və Ninotsminda (keçmiş Boqdanovka rayonu). Samtsxe-

Cavaxetiyanın Borjomi rayonu istisna olmaqla qalan beş rayonunun hamısı Türkiyə ilə həmsərhəd-

dir. Bölgənin sadəcə olaraq Ninotsminda rayonu Ermənistanla sərhəddə malikdir. Bölgə xristianlığa 

qədərki dönəmdə birmənalı olaraq İveriyanın tərkib hissəsi olmuşdur. IX-X əsrlərdə bölgə Tao-

Klarceti çarlığının, 1008-ci ildən etibarən isə Baqrationilərin başçılığı ilə birləşdirilən vahid Gürcüs-

tanın tərkib hissəsi olmuşdur. XV əsrin sonlarında vahid Gürcüstanın parçalanması və tənəzzülü ilə 

bölgədə Samsxe-Saatabaqo adlı feodal hakimliyi yaranmışdır. XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllə-

rində Osmanlı imperiyasının şərq ekspansiyasının güclənməsi ilə bölgə Osmanlı dövlətinin haki-
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miyyəti altına keçmişdir. Erməni “tədqiqatçısı” İqor Muradyan iddia edir ki, guya osmanlılar şimal-

dan gələ biləcək təhlükənin qarşısını almaq və sərhədlərdə etibarlı mühafizəni təmin etmək üçün 

buraya daxili vilayətlərindən əhali köçürübmüşlər. O, “Samtsxe-Cavaxetiyada siyasi şərait” adlı 

məqaləsində yazır ki, buraya osmanlılar tərəfindən təkcə türklər deyil, həmçinin kürdlər və digər 

müsəlman xalqlarının da nümayəndələri köçürülmüşdür [11]. Lakin nəzərə alsaq ki, bölgənin hələ 

XI əsrdə Səlcuqların, XIII əsrdə isə monqolların və qıpçaqların axınlarına məruz qalmasını ən radi-

kal erməni müəlliflərinin özləri belə etiraf edirlər [23, s.13], o zaman buraya türklərin XVI əsrdə 

köçürülməsi kökündən yanlış fikirdir və hər zaman olduğu kimi ermənilərin “avtoxton”, türklərin 

isə “gəlmə” olmasını sübut etməyə hesablanmışdır.  

1828-1829-cu illərdə baş vermiş Osmanlı-Rusiya müharibəsinin nəticələrinə görə, Samtsxe-

Cavaxetiya regionu Rusiya İmperiyasının nəzarətinə keçmişdir. 1828-ci il Ədirnə sülh müqaviləsinə 

əsasən burada yaşayan müsəlman gürcülər – lazlar Türkiyənin daxili rayonlarına köçürülmüş, əvə-

zində isə Ərzurum vilayətində yaşayan ermənilərin bir hissəsi İrəvan və Qarabağla yanaşı həmçinin 

Axalkələkdə (Axalkalaki) də məskunlaşdırılmışdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ kimi Cavaxeti-

yaya da İrandan və Osmanlı Türkiyəsindən (1828-1829-cu illərin Rusiya-Qacarlar və Rusiya-Os-

manlı müharibəsindən sonra) köçürülmüşlər. Təkcə müharibə zamanı buraya köçürülən ermənilərin 

sayı 35 min nəfər olmuşdur [36, s.325]. Hazırda Cavaxetiyada yaşayan ermənilərin 90 faizi o vaxt 

köçürülənlərin nəsilləridir. Hətta regionda mövcud olan erməni kilsələrinin özləri belə əsasən 1830-

cu ildən sonrakı dövrdə inşa edilmişdir [38, s.11]. 

1918-1919-cu illərdə Qafqazda Azərbaycan torpaqları hesabına yaradılmış Ermənistan Res-

publikası Qarabağ və Naxçıvanla yanaşı, Cavaxetiya regionuna da iddialar irəli sürmüş və Gürcüs-

tanla Ermənistan arasında müharibə baş vermişdir.  

Bölgənin mühüm və strateji nöqtədə yerləşdiyini nəzərə alan SSRİ rəhbəri İosif Stalin öz ha-

kimiyyəti dövründə bölgənin qadağan olunmuş sərhəd zonası elan edilməsi barədə göstəriş vermiş-

dir. Müstəqillik dövründə Ermənistan birbaşa və dolayı vasitələrlə bölgəyə iddialarını ortaya qoy-

muşdur.  

2016-cı ilin statistikasına əsasən, region əhalisinin sayı 160 min 600 nəfər olmuşdur [44, 

s.19]. 2002-ci ilin statistikasına görə, əhalinin 113 min 347 nəfərini yəni, 54,6 faizini ermənilər təş-

kil edirdi. Bölgədə yaşayan gürcülərin sayı 2002-ci ildə 89 min 995 nəfər olmuşdu ki, bu da əhali-

nin 43,4 faizi demək idi. Bölgə əhalisinin qalan hissəsini türklər, ruslar, osetinlər və yunanlar təşkil 

edir [13, s.3]. 1944-cü ilə qədər bölgədə türklər əhalinin böyük bir hissəsini təşkil edirdilər [39, 

s.29]. Lakin Mesxetiyada (Ahıskada) yaşayan türklər XX əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan Orta 

Asiya ölkələrinə deportasiya olunmuşdurlar. Onların nəsilləri keçmiş SSRİ-nin digər respublikala-

rında, həmçinin Azərbaycanda, Türkiyədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayırlar. 

Cavaxetiya iqtisadiyyatının əsasında kənd təsərrüfatı və turizm dayanır. Axalkələkdə (Axalka-

laki)  yaşayan etnik ermənilərin əksəriyyəti son illərə qədər ya regiondakı rus hərbi bazalarında çalı-

şır, ya da kartof bitkisi becərməklə məşğul olurdular [3]. Qeyd etmək lazımdır ki, regiondakı rus 

hərbi bazaları Gürcüstanın müstəqillik əldə etməsindən yalnız 16 il sonra 2007-ci ildə bu ölkənin 

ərazisini tərk etmişdir [38, s.5]. 

Bölgədə potensial münaqişə tərəfləri etnik ermənilər və gürcülərdir. Konkret olaraq regionda 

sabitliyi pozmaq istəyən qüvvə Rusiyanın və Ermənistanın dəstəklədiyi ermənilərdir.  

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, ermənilərin bu bölgəyə olan iddiaları hələ 1918-ci ildən baş-

lamışdır. Ermənistan Cavaxetiyanı özününkü hesab edir. Hətta 1918-ci ildə rəsmi Tbilisi ilə Yere-

van arasında gərgin diplomatik danışıqlar aparılmışdır ki, sərhəd mübahisəsinə son qoyulsun. Bu-

nunla yanaşı, hələ o zaman  həmin ərazilərdə erməni separatçıları və quldurları xüsusi qətllər törə-

dir, bölgəni daim gərgin vəziyyətdə saxlayırdılar. SSRİ yaradıldıqdan sonra İttifaqın digər münaqi-

şəli ərazilərində olduğu kimi burda da “Cavaxetiya ədavəti” dondurulmuşdur. SSRİ-nin dağılmasın-

dan sonra ermənilər yenidən Cavaxetiyada təxribatçı əməllərə və separatçı çıxışlara başlamışlar. 

Gürcüstanın Cavaxetiya əyalətində yaşayan ermənilər artıq 27 ildən çoxdur ki, Tiflisin himayəsin-

dən çıxmağa çalışır, Ermənistanla bir olmağa hazırlıq prosedurunu həyata keçirmək üçün muxtariy-
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yət tələbləri ilə çıxış edirlər. Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sonrakı dövrdə Cavaxetiyaya mux-

tariyyət verilməsi tələblərinin önündə ermənilərin “Cavaxk” (sonralar "Vahid Cavaxk" adlandırıl-

mışdır) ictimai təşkilatı dayanırdı [25, s.64]. 

Ermənilərin muxtariyyət və ya Ermənistana birləşmə iddiaları Gürcüstanın keçmiş prezidenti 

Eduard Şevardnadzenin dövründə nisbətən passiv xarakter daşıyırdı. Çünki, Eduard Şevardnadze ta-

razlaşdırılmış siyasət yürütməyə çalışır və Rusiya ilə açıq qarşıdurmalardan çəkinirdi. Qərbmeyilli 

M.Saakaşvili rejimi Rusiyanı gözardı edincə, ruslar Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə yanaşı Cavaxe-

tiyada da separatçılara dəstək verməyə başladılar. Samtsxe-Cavaxetiya adlı “potensial bomba” o za-

man Rusiya üçün vacib silaha çevrildi ki, Gürcüstanda “Qızılgül inqilabı” baş verdi və Amerikame-

yilli M.Saakaşvili rejimi hakimiyyətə gəldi. Amerikanın məhşur analitiklərindən biri olan A.Koen 

fikirlərindən birində Gürcüstanın əhəmiyyətini aşağıdakı kimi şərh edir: “Qara dənizin Türkiyə ilə 

sərhədlənən strateji hövzəsinə nəzarət edərək, Ermənistanın dənizə çıxışını Qərbdən kəsərək, Gür-

cüstan elə bil Qafqaza giriş qapılarının açarlarını öz əlində saxlayır”. [43, s.44]. Rusiya-Gürcüstan 

münasibətlərinin pisləşməsindən isə Cavaxetiyadakı etnik ermənilər Yeravanda “cızılan plan” əsa-

sında fəal şəkildə istifadə etməyə başladılar. Məhz “Cavaxetiya məsələsi”nin ideoloqlarından biri 

olan İqor Muradyanın “Samtsxe-Cavaxetiyada siyasi şərait” adlı məqaləsində də bu açıq-aşkar hiss 

olunur. O, Saakaşvilinin Gürcüstanda hakimiyyətə gəlməsini gənc türklər inqlabına bənzədərək ya-

zır: “M.Saakaşvili və onun komandası praktiki cəhətdən Sultanın devrilməsində məzlum azlıqları is-

tifadə edən və daha sonra xristian azlıqların soyqırımını təşkil edən gənc türklərin üsullarını tətbiq 

etdi”. [11].  

Burada iki hədəf vardır, birincisi, ilk növbədə gənc türklər dövrünü xatırlatmaqla guya baş 

vermiş “soyqırımı” dünyanın təhtəlşüuruna yeritmək, ikincisi isə digər tərəfdən rejimin guya qanlı 

mahiyyətini göstərmək. Halbuki, bu fikrin tam əksinə olaraq M.Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlmə-

sindən sonra Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya yolunu tutması ilə milli azlıqlara münasibətdə daha 

demokratik yanaşma bərqərar olmağa başlandı. Gürcüstan 2006-cı ildə “Milli azlıqların müdafiəsi 

haqqında çərçivə konvensiyası”nı ratifikasiya etmiş, və çərçivə konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı 2007 

və 2012-ci illərdə hesabat təqdim etmişdi. 2009-cu ildə Gürcüstan hökumətinin qəbul etdiyi “Tole-

rantlıq və vətəndaş inteqrasiyası üzrə milli konsepsiya” da bu istiqamətdə atılan addımlardan biri ol-

du [38, s.5].   

Bölgədəki erməni təşkilatlarının Gürcüstana qarşı düşmən mövqeyi xüsusilə 2008-ci ildə Ru-

siya ilə Gürcüstan arasında baş verən münaqişə zamanı açıq-aşkar ortaya çıxdı. O dövrdə baş verən 

hadisələrdə digər bir erməni təşkilatı olan “Vahid Cavaxk”la yanaşı “Cavaxetiya gənclik-idman itti-

faqı” da radikal mövqe nümayiş etdirmiş və hətta bu təşkilatın üzvləri qeyri-qanuni silahlanmaya 

cəhdlər göstərmişdilər. Təşkilatın üzvlərindən biri olan Vaahn Çaxalyan bu hadisələrlə əlaqədar 

həbs edilmişdi [38, s.5].   

M.Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsindən sonrakı dövrdə də Rusiya-Gürcüstan münasibət-

lərindən asılı olaraq bölgədəki ermənilərin “fəallığı” artıb azalmağa başlamışdır.  

Hətta 2017-ci ilin oktyabrında bölgədəki erməni separatçıları bir az da irəli gedərək təxribat 

xarakterli toqquşmalar yaratmağa cəhd göstərmişdilər. Belə ki, rəsmi İrəvanın Gürcüstana Rusiya 

meyilli Sergey Minosyanı səfir təyin etməsi rəsmi Gürcüstan tərəfindən narazılıqla qarşılandı. Bun-

dan sonra diqqəti başqa yönə çəkməyə çalışan ermənilər Cavaxetiyanın Kumurdo kəndində X əsr-

dən qalma gürcü kilsəsinin həyətində erməni xaçı qoymağa çalışdılar. Gürcüstan polisi isə buna mü-

daxilə edərək bu cəhdin qarşısını aldı, nəticədə toqquşma yarandı [14]. 2018-ci ilin əvvəllərindən 

etibarən ermənilər daha fəal işə keçdilər, Cavaxetiya bölgəsində ASALA terror təşkilatının moder-

nizə edilmiş versiyası sayıla bilinən “Virk-Yerkir” terror təşkilatını yaratdılar [5]. 

Gürcüstandakı demokratikləşmə proseslərindən və bu ölkənin milli azlıqlara münasibətdə ak-

tiv multikultural yanaşmasından yenə də mənfur məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışan ermənilər, 

çoxmillətli vahid Gürcüstan ailəsinə deyil, Ermənistana “inteqrasiya” etməkdə israrlıdırlar.  

Bu gün Cavaxetiyada separatçı ermənilər tərəfindən irəli sürülən tələblərlə XX əsrin 80-ci il-

lərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu ilə bağlı irəli sürülən tələblər demək olar ki, eynidir. 
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İ.Muradyan yazır ki, indiki dövrdə Cavaxetiyada mövcud olan əsas sosial-siyasi problemlər bunlar-

dan ibarətdir: 

- özünüidarəetmə məsələsi; 

- təhsil və dil problemi; 

- iqtisadi gerilik məsələsi.  

Təbii ki, Cavaxetiyadakı məsələlər təkcə yerli erməni əhalisinin öz gücünə əsaslanmır. Yuxa-

rıda da qeyd edildiyi kimi, bu, xeyli dərəcədə Gürcüstana düşmən olan xarici erməni qüvvələrinin 

istəklərinin nəticəsidir. Rəsmi Ermənistan isə Qarabağ məsələsində olduğu kimi Cavaxetiya məsələ-

sində də ilk dövrlərdə hiyləgər bir mövqe tutmuş və beləliklə də əsassız iddialarını dünyaya yerli er-

mənilərin öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi kimi təqdim etməyə çalışmış və çalışmaqdadır. Di-

gər tərəfdən isə Cavaxetiyadan Ermənistana gələn erməniləri öz ərazisində təşkilatlandırmışdır və 

bu proses bu gün də davam etməkdədir. Məsələn, Ermənistanda fəaliyyət göstərən “Zor Ayrenik” 

(“Güclü ana vətən”) təşkilatı bu funksiyanı həyata keçirir. Bəzi hallarda bu cür təşkilatlar mövcud 

Ermənistan hakimiyyətinə müxalif mövqe tutsalar da, Ermənistan kimi anti-demokratik ölkələrdə 

təbii ki, bu cür “cib müxalifəti”nin saxlanılması adi norma hesab olunur. Digər tərəfdən Ermənistan 

dövləti müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən əslində Ermənistan dövlətinin və hökumətinin maliyyələş-

dirdiyi “qeyri-hökumət təşkilatları”nın xətti ilə Samtsxe-Cavaxetiyanın tarixinin ermənisayağı “təd-

qiqi”ni də dəstəkləyir. Xüsusən, bu istiqamətdə Samvel Karapetyan kimi “tədqiqatçı”ların “araşdır-

maları” xüsusi yer tutur. Onun 2006-ci ildə nəşr etdirdiyi “Javakh” adlı kitabı (kitab 2011-ci ildə in-

gilis dilində təkrar nəşr edilmişdir.) erməni “tədqiqatçı”larının ənənəvi xarakterini əks etdirir və 

Samtsxe-Cavaxetiya regionunun tarixini başdan-başa saxtalaşdırır [23].  

Maraqlıdır ki, rus qoşunlarının Gürcüstan ərazisini tərk etməsi prosesi başladığı 2007-ci ildə 

qəbul edilən “Ermənistan Respublikasının milli təhlükəsizlik strategiyası” adlı sənədin 2.1. bölümü-

nün Gürcüstanla münasibətlərə həsr olunmuş hissəsində Cavaxetiya məsələsinin “həlli” açıq-aşkar 

irəli sürülmüşdür. Belə ki, sənəddə yazılır: “Gürcüstan Respublikası ərazisində çoxsaylı ermənilə-

rin yaşaması Ermənistan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ermənistan bu ölkədə, o cümlədən Cavaxk-

da (Cavaxetidə) yaşayan ermənilərin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli üçün Gürcüstan hakimiy-

yəti ilə əməkdaşlıq edir” [16, s. 18]. 

Ermənistan Respublikasının Prezidenti yanında Milli Təhlükəsizlik Şurasının 26 yanvar 2007-

ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş bu rəsmi sənəddə xarici ölkəyə aid olan ərazilər sırasında sadəcə 

olaraq Dağlıq Qarabağ və Cavaxetiyanın adı çəkilir. Gürcüstan Respublikası ilə əməkdaşlıq etmək 

niyyətlərini göstərən erməni “strateqləri” strategiyada regionun rəsmi adını da yazmağa lüzum gör-

məmiş “Cavaxk”ı əsas, Samtsxe-Cavaxetiyanın “Cavaxeti” hissəsini isə mötərizə əlavəsi olaraq 

göstərməyi yetərli saymışlar.    

Ümumilikdə, Qafqazda potensial münaqişə ocağı olan Samtsxe-Cavaxetiya problemi təkcə 

Gürcüstan üçün deyil, bütövlükdə Qafqazda sülhün və sabitliyin davamlılığı, eləcə də Avropanın 

enerji təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidlər doğurur ki, bu, təhdidlərdən əsas üçünü aşağıdakı kimi 

fərqləndirmək mümkündür:  

1) Şimaldan xarici dəstək hesabına demək olar ki, Gürcüstandan qopmuş Cənubi Osetiya 

ilə cənubdan potensial separatizm ocağı olan Samtsxe-Cavaxetiyanın Gürcüstandan qopmasından 

sonra Gürcüstan ərazisi faktiki olaraq iki hissəyə bölünmüş olur.   

2) Münaqişənin silahlı həddə keçəcəyi təqdirdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində fövqə-

ladə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru xətti, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz boru xətləri münaqişə zonasında qalmış olur ki, bu yenidən Qərb ölkələrini əvvəlki as-

lılıq vəziyyətinə qaytara bilər. Doğrudur, faktiki olaraq bu enerji xətləri Samtsxe-Cavaxetiya regio-

nunun  Cavaxetiya hissəsindən deyil, Mesxetiya hissəsindən keçir lakin, Ermənistanın Qarabağdakı 

işğal siyasətinə baxsaq görərik ki, onlar da ilk dövlərdə sadəcə olaraq regionun dağlıq hissəsinə id-

dialar irəli sürmüş, faktiki olaraq isə Dağlıq Qarabağdan əlavə ətraf 7 rayonu da işğal etmişlər. 
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3) Samtsxe-Cavaxetiya regionunda münaqişə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin də fəa-

liyyətini təhlükə altında qoya bilər ki, bu isə Orta Asiyadan və İrandan gələn tranzit daşımalarının 

xərclərini daha da artırmış olar.  

Bu isə o deməkdir ki, ermənilərin iddiaları təkcə Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı deyil, həm-

çinin Gürcüstana, bir çox hallarda hətta Ermənistana bu və ya digər formada dəstək verən ölkələrin 

özlərinə qarşı yönəlmişdir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistanda son dövrlərə qədər hakimiyyətdə ol-

muş hərbi xuntanın və eləcə də erməni şovinizminin  mənfur məqsədləri təkcə Cənubi Qafqaz üçün 

deyil, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Ön Asiya regionlarında sülhə, eləcə də Avro-Atlantik məkanın 

enerji təhlükəsizliyinə ciddi təhdiddir.  

Kaxeti – İnzibati mərkəzi Telavi şəhəri olan cənubdan və cənub-şərqdən Azərbaycanla, şimal 

və şimal-şərqdən isə Rusiya ilə həmsərhəddir. Qərb istiqamətində bu diyar Msxeta-Mtianeti və Aşa-

ğı Kartli diyarları ilə həmsərhəddir. Diyar özü inzibati baxımdan səkkiz bələdiyyəyə bölünür: Tela-

vi, Axmeta, Qurcaani, Kvareli, Dedoplistsğaro, Laqodexi, Saqareco, Siqnaqi. 

Tarixi-coğrafi baxımdan diqqət yetirdikdə Kaxeti ərazisi baş verən regional hərbi-siyasi pro-

seslər nəticəsində müxtəlif istiqamətlərdə dəyişikliklərə məruz qalsa da bölgə əksər hallarda müstə-

qilliyini və ya daxili idarəçilik sərbəstliyini qoruyub saxlamağa çalışmışdır. VIII əsrdə Kaxeti müs-

təqil feodal knyazlığı kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə Cənubi Qafqazın xeyli hissəsinin ərəblər 

tərəfindən işğal edilməsinə baxmayaraq Kaxeti özünü bu işağallardan qoruya bilmişdi. XI-XII əsrlə-

də ümum-Gürcüstan miqyasında gedən mərkəzləşdirmə prosesi nəticəsində çar Qurucu David tərə-

findən Kaxeti vahid Gürcüstan çarlığının tərkibinə daxil edilmişdi. XV əsrin 60-cı illərində Gürcüs-

tanın yenidən ayrı-ayrı feodal hakimliklərinə parçalanması Kaxetinin də müstəqil çarlıq kimi fəaliy-

yətə başlaması ilə nəticələndi. Lakin bu müstəqillik çox davam etmədi. Az sonra yaranmış Səfəvilər 

dövləti XVI əsrdə digər Cənubi Qafqaz ərazilərini olduğu kimi Gürcüstan ərazisinin xeyli hissəsini 

də öz hakimiyyəti altına aldı və burada sabitliyi təmin etdi. 1555-ci ildə Osmanlı və Azərbaycan Sə-

fəvi dövlətləri arasında bağlanmış sülh müqaviləsinə əsasən Cənubi Qafqaz nüfuz dairələrinə bölün-

dü. Müqaviləyə əsasən İmereti Osmanlı dövlətinin, Kartli-Kaxeti isə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin 

nəzarətində qaldı [27, s. 14]. Gürcüstanın Səfəvilərin tərkibinə daxil olduğu dövr burada xeyli dərə-

cədə quruculuq tədbirləri ilə yadda qalan olmuşdur. Azərbaycan Səfəvi imperiyası hökmdarlarının 

bir çoxunun xanımlarının məhz gürcü əsilzadələrinin övladlarından olması bu ölkəyə xüsusi diqqət 

yetirilməsinə səbəb olmuşdur [35, s. 18]. Lakin XVII əsrdə bütün ölkə miqyasında baş verən iqtisa-

di tənəzzül prosesləri, eləcə də xarici müdaxilənin güclənməsi bütün Səfəvilər dövlətində olduğu ki-

mi Kartli ərazisinə də təsirsiz ötüşməmiş, baş verən müharibələr və iqtisadi əlaqələrin xeyli dərəcə-

də zəifləməsi nəticəsində XVII əsrdə bölgə hədsiz dərəcədə yoxsullaşmışdı. Bundan əlavə tez-tez 

Cənubi Qafqaza hücumlar edən Osmanlıların daxili vilayətlərə doğru irəliləməsinin qarşısını almaq, 

imperiyanın daxili vilayətlərində əhalinin sayını və iqtisadi yüksəlişi təmin etmək üçün Səfəvi şah-

ları bölgə əhalisinin xeyli hissəsini Luristan, Mazandaran, Xorasana köçürmüşdülər.  

1762-ci ildə Kaxeti çarlığı qonşu Kartli çarlığı ilə birləşmiş, Kaxetinin paytaxtı Telavi yeni 

birləşmiş Kartli-Kaxeti çarlığının paytaxtı olmuşdur. 1801-ci ildə Kartli-Kaxeti çar Rusiyasının ta-

beliyinə keçmişdir. 1918-ci ildə Kaxeti müstəqil Gürcüstan Demokratik Respublikasının tərkibinə 

daxil edilmişdir.  

Bölgə müasir dövrdə özünün polietnik tərkibi ilə seçilir. Gürcüstanda 2002-ci ildə keçirilən si-

yahıyaalma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əhalisinin sayı o zaman 407 min nəfərdən artıq olan 

Kaxeti diyarında yaşayanların 83,9 faizi gürcülər, 9,8 faizi azərbaycanlılar, 1,7 faizi kistinlər (çe-

çenlər), 1,5 faizi osetinlər, 0,9 faizi ruslar, 0,1 faizi ermənilər, 0,1 faizi yezidi kürdlərdir. Bunlardan 

əlavə bölgədə yunanlar, ukraynalılar və abxazlar da yaşayırlar. Regionda azərbaycanlıların və gür-

cülərin sayının çoxluğu ermənilərin təxribat imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. 2002-ci il statistikası-

na görə diyarda sayları 3789 nəfər göstərilən ermənilər [13] bu bölgədə də məqsədli şəkildə “gürcü-

ləşməkdədirlər”. Bunu 2014-cü ildə aparılmış statistika da sübut edir. Belə ki, həmin dövrdə Kaxeti-

yada erməni dilini öz doğma dili hesab edənlərin sayı rəsmi rəqəmlərdə 1483 nəfər göstərilmişdi 

[21]. 
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Mərkəzi Rustavi olan Aşağı Kartli (Kvemo-Kartli) diyarı tarixi  Borçalı və Qarayazı mahal-

larının ərazisində yaradılmışdır. Diyar şərqdən Kaxeti, şimaldan Msxeta-Mtianeti və Şida-Kartli, 

qərbdən Samtsxe-Cavaxetiya, cənubdan isə Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəddir. Hazırda di-

yar inzibati cəhətdən respublika tabeli Rustavi şəhərindən və altı bələdiyyədən - Dmanisi (Başke-

çid), Bolnisi (Bolus), Marneuli (Sarvan), Qardabani (Qarayazı), Salka, Tetri Tskaro (Ağ-bulaq) iba-

rətdir. 

Gürcüstanda Kaxeti ilə yanaşı azərbaycanlı əhalinin ən çox yaşadığı diyardır. 2002-сi ilin rəs-

mi siyahıyaalmaya görə bölgə əhalisinin sayı 497 min 530 nəfər olub ki, bunların da 224 min 606 

nəfərini azərbaycanlılar təşkil edib [13]. 2013-cü ildə isə Gürcüstanda siyahıyaalma keçirilməsə də 

rəsmi qurumlar bölgədə əhalinin sayının 511 min nəfərdən artıq olduğu, bu əhalinin isə 45 faizinin 

azərbaycanlılardan ibarət olduğu ilə bağlı açıqlama vermişlər [26]. 

Ermənilər diyar əhalisinin tərkibində 2002-ci ildə 31 min 707 nəfər olublar.   Əsasən diyarın 

Xocorni, Çanaxçı, Ağkörpü, Damiya, Brdadzor kəndlərində məskunlaşmış erməni əhalisi Cavaxeti-

ye regionunda olduğu kimi separatizmi aktiv şəkildə təbliğ edir, Gürcüstanın ərazi bütrövlüyünü su-

al altında qoyurlar. Məsələn 2009-cu ilin avqustunda adıçəkilən kəndlərin əhalisi guya bölgədə er-

mənilərin assimliyasiyaya uğradılması ilə bağlı hay-küy salmış, hətta bununla bağlı Ermənistanın o 

zamankı baş naziri və xarici işlər nazirinə məktub ünvanlanmışdı [13]. Məktub faktiki olaraq gələ-

cəkdəki növbəti miatsum prosesinin xəbərçisidir. Məktubda deyilirdi ki, Gürcüstanın Kvemo Kartli 

rayonunun Dmanisi, Bolnisi, Tetritskaro və Marneuli rayonları guya ermənilərin tarixi Quqark ra-

yonunun hissələridir. Zaman keçdikcə bu ərazilər Lori padşahlığına daxil olmuş və eyni adlı bölgəni 

təşkil etmişlər. “Yaxın vaxtlara qədər bölgə coğrafi olaraq Erməni Lorisinin şimal hissəsi və əsl Er-

mənistanın tarixi ərazisi hesab edilmişdir” [17]. Məktubda bölücü tələbələri bir neçə bənddə əks et-

dirən ermənilər, Ermənistan hökumətindən “tələb edirdilər” (Əslində isə Ermənistan planı Ermənis-

tanın işğalçı rejim rəhbərlərinin özüləri cızmışdılar.) ki, Samtsxe-Cavaxetiya-Tsalka məsələləri ilə 

yanaşı, Şimali Lori məsələsinə də diqqət yetirsinlər [17]. Maraqlıdır ki, əvvəllər tələbələri əsasən 

Samtsxe-Cavaxetiya ilə bağlı olan ermənilər Şimali Lori ilə yanaşı daha bir əzəli gürcü torpağını 

Tsalkanı da əlavə etməyi unutmurlar. 

Msxeta-Mtianeti –Bu diyarın mərkəzi Gürcüstanın qədim paytaxtı olan Mtsxeta şəhəridir. 

Tarixi coğrafi baxımdan bu diyarın ərazisində əvvəllər Ertso-Tianeti, Mtiuleti, Xevi, Xevsureti, Pşa-

viya və Daxili Kartli bölgələri ayrılırdı. Hal-hazırda isə inzibati baxımdan diyar 5 hissəyə ayrılır: 

Duşeti, Kazbegi, Mtsxeta, Tianeti, Axalqori. Gürcüstanın müstəqilliyini əldə etməsindən sonrakı 

dövrdə Tsxinvali regionunda osetinlərin separatçı fəaliyyətləri və Cənubi Osetiya Respublikasının 

elan edilməsindən sonra bu diyarın hissələrindən biri olan Axalqori də separatçıların əlinə keçmişdir 

və hal-hazırda da separatçı qurumun nəzarətindədir. Şərqdən Kaxeti və Tuşeti, cənubdan Kvemo-

Kartli və Tbilisi, qərbdən Şida-Kartli diyarı və Tsxinvali regionu (“Cənubi Osetiya Respublikası”), 

şimaldan isə Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəddir. Mtsxeta-Mtianetinin əhalisi əksərən gürcülərdən 

ibarətdir.  

Gürcüstanın mərkəzi hökuməti ilə Cənubi Osetiyanın separatçı rejimi arasında baş verən hərbi 

toqquşmalar regionda əhalinin müxtəlif istiqamətlərdə yerdəyişmələri və azalması ilə nəticələnmiş-

dir. Məhz bunun nəticəsidir ki, 2002-ci ildə Mtsxeta-Mtianetidə 125 min 443 nəfər olduğu halda  

2008-ci ilin əvvəlində 118.100 nəfər, 2009-cu ildə isə (Axalqori bələdiyyəsi istisna olmaqla) 97.600 

nəfər olmuşdur. Region əhalisinin 92 faizdən artığı gürcülərdən və gürcülərin subetnik qrupları sa-

yılan pşavlar, moxevlər və xevsurlardan ibarətdir. Qeyri-gürcü etnik qrupları içərisində osetinlər, 

azərbaycanlıların adları qeyd oluna bilər. Ermənilər ümumilikdə diyar əhalisinin 0,42 faizini təşkil 

edirlər. Ermənilərin bu regionda saylarının nəzərəçarpacaq qədər az olmasına və regionun erməni 

millətinin formalaşdığı arealla heç bir əlaqəsinin olmamasına baxmayaraq ermənilərin regionun bir 

sıra tarixi abidələri ilə bağlı iddialar gülünc olsa da maraq doğurur. Qeyd edək ki, ermənilərin bu di-

yarın ərazisindəki bir sıra tarixi abidələr, o cümlədən Cvari məbədi ilə bağlı iddiaları hələ XX əsrin 

60-cı illərinin sonundan etibarən açıq müstəviyə çıxmışdır [40, s.14-43].  
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Raça-Leçxumi və Aşağı Svaneti – Mərkəzi Ambrolauri olan bu diyar 1994–1996–cı illərdə 

həyata keçirilmiş inzibati islahatlar zamanı təşkil edilmişdir. Ərazisi 4990 km2-dır. Şimaldan Rusiya 

Federasiyası, şərqdən Tsxinvali regionu (Cənubi Osetiya), cənubdan İmereti, qərbdən isə Sameqre-

lo-Yuxarı Svaneti diyarı ilə həmsərhəddir.  Tarixi-coğrafi baxımdan isə bu diyarın ərazisi 3 tarixi 

vilayəti birləşdirir: Raça, Leçxumi və Aşağı Svanetiya. Müasir dövrdə isə diyar inzibati baxımdan 

Abrolauri, Lentexi, Oni və Tsageri bələdiyyələrinə bölünmüşdür. 2016-cı il statistikasında diyarın 

əhalisi 31 min 500 nəfər olaraq göstərilmişdir. Əhalisinin 99 faizi gürcülər və gürcülərin subetnik 

qruplarından ibarətdir.  Əhali gürcü dilində danışır. Yalnız Aşağı Savnetiyanın bəzi hissələrində 

yaşlı nəslin nümayəndələri svan dilində danışırlar. Strateji və iqtisadi baxımdan o qədər də əhəmiy-

yətli olmayan bu region ermənilərin maraq dairəsində deyil. Ermənilərin bu bölgədə məskunlaşma-

masının səbəblərindən biri də regionun əhalisinin, xüsusən svanların daha mühəfizəkar yanaşmaları 

və regionda mövcud olan gürcü etno-psixoloji durumudur.  

Ərazisi 7441 km2, inzibati mərkəzi Zuqdidi şəhəri olan Sameqrelo-Yuxarı Svaneti diyarı da 

1994-1996-cı illərdə keçirilən inzibati islahatlar zamanı təşkil edilmişdir. Tarixi coğrafi baxımdan 

üç tarixi vilayəti Samegrelo (Mengreliya), Zemo Savneti (Yuxarı Svanetiya) və Zuqdidini birləşdi-

rir. Müasir dövrdə isə inzibati baxımdan 9 hissəyə ayrılır. Poti şəhəri, Abaşa, Zuqdidi, Martvili, 

Mestia, Senaki, Tsxorosku, Tsalenjika, Xobi bələdiyyələri. Şimaldan Rusiya Federasiyası, şərqdən 

Raça-Leçxumi və Aşağı Svaneti diyarı və İmereti diyarı, cənubdan Quriya, qərbdən Abxaziya Mux-

tar Respublikası ilə həmsərhəddir. Poti limanı vasitəsi ilə cənub-qərb istiqamətində Qara dənizə çı-

xışı vardır. 2016-cı ilin statistikasına əsasən əhalisinin sayı 329 min nəfərdən artıq olmuşdur.  Gür-

cüstanın rəsmi siyahıyaalınmasının nəticələrinə görə 2002-ci ildə 98,9 faizi gürcülərdən, 0,9 faizi 

ruslardan ibarət olmuşdur. Bundan əlavə regionda abxazlar, yunanlar, ukraynalılar da yaşamaqda-

dırlar. Gürcülərin subetnik qrupları olan mengrellər və svanlar öz dillərində danışırlar. Dini baxım-

dan əhalisinin 99 faizi xristian-provaslavlardır. Konfessional tərkibdə ikinci yerdə say etibarı ilə 

müsəlmanlar dayanırlar.  Ermənilərin bu diyarda say tərkibi elə də çox olmasa da ( 2002-ci il statis-

tikasında onların sayı ümumilikdə diyarda 476 nəfər olmuşdur.) onlar əsasən Qara dəniz sahilində 

yerləşən strateji baxımdan əhəmiyyətli Zuqdidi rayonunda məskunlaşmışlar [13]. 

Şida-Kartli və yaxud Daxili Kartli diyarı – Ərazisi 5696 km2 olan bu diyarın ərazisinin 20 

faizi Tsxinvalidəki separatçı qurumun (“Cənubi Osetiya”) nəzarəti altındadır. Əslində “Cənubi Ose-

tiya Respublikası”nın “paytaxtı” hesab edilən Tsxinvalinin özü Şida Kartli diyarının tərkib hissəsi-

dir. Şida-Kartli regionunun mərkəzi hazırda Qori şəhəridir. Diyar beş hissəyə ayrılır. 

1) Cava bələdiyyəsi – Şida-Kartli regionuna daxil edilən bu bələdiyyənin ərazisi hal-hazır-

da tamamilə osetin separatçılarının nəzarəti altındadır. 

2) Xaşuri bələdiyyəsi 

3) Kareli bələdiyyəsi - Keçmiş Cənubi Osetiya Muxtar Vilayətinin Znauri rayonunu da 

əhatə edir və ərazisinin bir hissəsi hazırda Osetin separatçılarının nəzarətindədir.  

4) Kaspi bələdiyyəsi 

5) Qori bələdiyyəsi – Bu bələdiyyənin ərazisi keçmiş Cənubi Osetiya Muxtar Vilayətinin 

Tsxinvali rayonunu əhatə edir və hazırda qismən işğal altındadır 

2014-cü ilin rəsmi məlumatlarına görə diyarın əhalisinin sayı 313 min 800 nəfər, 2016-cı ilin 

məlumatlarına görə isə 263 min 800 nəfərdir. Separatçıların nəzarətində olan ərazi də nəzərə alınar-

sa regionun əhalisi əsasən osetinlərdən və gürcülərdən ibarətdir. Kaspi rayonunun 6 kəndində, Qori-

nin isə 2 kəndində azərbaycanlılar yaşayırlar. Ermənilər isə diyar əhalisinin 1,12 faizini və yaxud 

314 min 39 nəfərdən 3521 nəfərini təşkil edirlər (2002).  

Əsas şəhərləri Qori, Xaşuri, Surami Kaspi və Karelidir. Gürcüstanın hüquqi cəhətdən beynəl-

xalq səviyyədə tanınmış ərazisində qurulmuş separatçı “Cənubi Osetiya Respublikası”nın “paytax-

tı” Tsxinvali şəhəridir.  

İrandilli xalq olan osetinlərin əsas məskunlaşma arealı Şimali Qafqazdır. Tarixçilər bu xalqı 

alan tayfalarının nəsilləri hesab edirlər [32, s. 241]. Orta əsrlərdə Bizansın təsiri ilə xristianlaşsalar 

da, Şimali Qafqazda yaşayan Osetinlərin bir qismi kabardinlərin təsiri ilə İslam dinini qəbul etmiş-
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lər. İndi Rusiyanın federasiya subyektlərindən biri sayılan Şimali Osetiya əraziləri hələ XVIII əsrin 

60-cı illərində çar Rusiyası tərəfindən işğal edilmişdir. 1801-ci ildə Gürcüstanın Rusiyaya birləşmə-

si ilə hazırda “Cənubi Osetiya” adlandırılan Tsxinvali regionu da Rusiyaya birləşdirilmişdir. Çar 

Rusiyasının dağılmasından sonra Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlər yaranarkən Tsxinvali regionu 

məhz Gürcüstanın tərkibində olmuşdur. Şimali Osetiya ərazisi isə o zaman Terek Respublikasının 

tərkibində idi. Osetinlərin bolşeviklərə meyl etməsi Gürcüstan Demokratik Respublikasının menşe-

vik hökumətini narahat edirdi. Bunun da nəticəsində 1918-1920-ci illərdə osetinlər tərəfindən bir 

neçə dəfə mərkəzi hökumətə qarşı çıxışlar baş vermişdi. Sonuncu və ən güclü üsyan 1920-ci ildə 

baş verdi, həmin vaxt Gürcüstan osetinlərə qarşı Tsxinvaliyə böyük bir nizami ordu göndərdi. Üsya-

nı yatırıldı.  

1921-ildə Qırmızı Ordu Gürcüstanı işğal etdikdən sonra Gürcüstan SSR yaradıldı. 1922-ci il-

də Gürcüstan SSR-in tərkibində Cənubi Osetiya Muxtar Vilayətinin yaradıldığı elan olundu. XX əs-

rin 80-ci illərin sonundan etibarən SSRİ-də baş verən ictimai-siyasi proseslərin nəticəsində gürcü-

lərlə osetinlər arasında toqquşmalar baş verməyə başladı. 1988-ci ildə osetin millətçiləri Cənubi 

Osetiya Xalq Cəbhəsinin yaradıldığını elan etdilər.  1989-cu ildə Gürcüstan Ali Soveti tərəfindən 

gürcü dilinin ölkənin yeganə rəsmi dili elan edilməsi, regional təşkilatların ləğvi cəhdləri iki tərəf 

arasında münaqişələri daha da qızışdırdı. Nəticədə, 1990-cı il sentyabr ayının 20-də separatçılar 

“Cənubi Osetiya Demokratik Respublikası”nın SSRİ daxilində “müstəqilliyini” elan etdilər [7].  

Bu dövrdə Gürcüstanda gürcü millətçiliyin yüksəlməsi, eləcə də o zamankı ölkə prezidenti 

Zviad Qamsaxurdiyanın tutduğu mövqe münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılmasına imkan ver-

mədi. 1991-ci il yanvarın 5-də gürcü ordusunun Tsxinvaliyə daxil olması ilə Gürcüstan tarixində I 

Cənubi Osetiya müharibəsi başladı. Rusiyanın qoşunları osetin xalqını müdafiə etmək adı altında 

gürcülərə qarşı vuruşmağa başladılar. Osetinlərin hərbi dəstələrinin və rus qoşunlarının apardığı dö-

yüşlər nəticəsində Tsxinvali regionundan gürcü qoşunları sıxışdırılıb çıxarıldı. 1992-ci ildə Gürcüs-

tan atəşkəsə razılıq verdi. Bunun əsas səbəbi Gürcüstanın hərbi olaraq müharibəni uduzması yox, 

Rusiyanın təzyiqi səbəb oldu.Münaqişə nəticəsində Gürcüstanın müxtəlif ərazilərindən gürcülər 

Tsxinvali regionuna, regiondakı gürcülər isə əksinə Gürcüstanın digər rayonlarına miqrasiya etdilər.   

 Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlişindən sonra gürcü-osetin münaqişəsi ye-

nidən hərbi qarşıdurmaya çevridi. 2004-cü ilin iyun ayından etibərən gürcü qoşunları ilə osetin dö-

yüşçüləri və rus əsgərləri arasında bir neçə döyüş baş verdi. Gürcü tərəfi ölkənin ərazi bütövlüyünü 

bərpa etməyə cəhd göstərsə də bu mümkün olmadı. Hərbi toqquşmalar ərəfəsində Tbilisidə gürcülər 

Cənubi Osetiya höküməti qurdular, avqust ayına qədər davam edən və çoxlu sayda insanın ölümünə 

səbəb olan döyüşlərdə heç bir tərəf ciddi uğur əldə edə bilmədi. Avqustun 13-də tərəflər arasında 

yenidən atəşkəs bərpa edildi.  

Hazırda separatçılar 3 min 900 km2 əraziyə nəzarət edirlər. Separatçı rejim nəzarət etdiyi əra-

ziləri adminstrativ olaraq 4 rayona bölüb. Bunlar Dzauz, Znaur, Leninqor, Tsxinvali rayonlarıdır. 

Dzauz rayonu bölgənin şimal hissəsini əhatə edir və ərazisi 1448 km2-dır. Şimal hissədən Rusiya fe-

derasiyası ilə həmsərhəddir. Znaur rayonu separatçıların nəzarət etdikləri ərazinin cənub-qərb hissə-

sini əhatə edir. Rayon yalnız şimal və şimal-şərq istiqamətində separatçıların nəzarətində olan ra-

yonlarla həmsərhəddir. Cənub-qərb, cənub və qərb istiqamətlərində region Gürcüstanın mərkəzi hö-

kumətinin nəzarətində olan ərazilərlə sərhədlənir. Separatçıların nəzarətində olan ərazinin qərb his-

səsini əhatə edən Leninqor rayonunun ərazisi təqribən 1011 km2-dır. Separatçı “Cənubi Osetiya 

Respublikası”nın - əslində isə Gürcüstanın Tsxinvali rayonunun mərkəzi sayılan Tsixinvali rayonu-

nun separatçıların nəzarətində olan hissəsi 695 km2 ərazini əhatə edir.  

Gürcüstanın muxtar qurumları və erməni separatizmi 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstanın tərkibində hazırda rəsmi olaraq iki muxtar res-

publika mövcuddur. Bunlardan birincisi Acarıstan Muxtar Respublikası, ikincisi isə hazırda “müstə-

qilliyini” elan etmiş, lakin dünya birliyi tərəfində tanınmamış və Gürcüstanın tərkib hissəsi olan Ab-

xaziyadır.   
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Acarıstan Gürcüstanın cənub-qərbində yerləşən muxtar respublikadır. Muxtar respublikanın 

ərazisinin böyük hissəsi Qara dənizin sahilində yerləşir. Əhalisinin əksəriyyətini gürcü müsəlmanla-

rı olan acarlar təşkil edir. Paytaxtı Batumi şəhəridir. Batumi limanı regiondakı iri transmilli layihə-

lərin, o cümlədən Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin əsas qovşaqlarından biridir. 

Qədim dövrlərdən bəri Kolxida və Qafqaz İberiyası dövlətlərinin tərkibində olmuş ərazi təx-

minən eramızdan əvvəl V əsrdə yunanların koloniyasına çevrilmiş, sonrakı dövrlərdə Roma, Sasani 

və Bizans imperiyalarının, Ərəb xilafətinin tərkibində olmuşdur. IX əsrdə indiki Acarıstanın ərazisi 

iki gürcü dövləti Tao-Klaraceti knyazlığı və Abxaz krallığı arasında bölüşdürülmüşdü.XI əsrdə 

Acarıstan vahid Gürcüstanın tərkibində birləşdirilmişdir. XI əsrdə Səlcuqların, XIII əsrdə isə mon-

qolların yürüşləri Acarıstandan da yan keçməmişdir.  

Coğrafi baxımdan strateji əhəmiyyətə malik Acarıstan əsrlər boyu iki böyük imperiyanın – 

Osmanlı dövlətinin və çar Rusiyasının mübarizə meydanına çevrilmişdir. XVI əsrin ortalarından 

1878-ci ilədək indiki Acarıstan ərazisi Osmanlının nəzarətində idi [24, s.3]. 1921-ci ildə imzalanmış 

beynəlxalq Moskva və Qars müqavilələrinə əsasən, Gürcüstanın muxtar qurumu olan Acarıstan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası  16 iyul 1921-ci ildə yaradılmışdır. Bəzi Gürcüstan tarixçiləri 

Acarıstanın muxtariyyətini ateizmin dinlərə qarşı qoyulduğu SSRİ-də milli deyil, dini əsaslarla ya-

radılmış yeganə muxtariyyət hesab edirlər [6]. Bu isə təbii ki, acarları daha çox ayrıca etnik qrup ki-

mi deyil, müsəlmanlaşmış gürcülər olaraq qələmə verməyə çalışan milliyyətçi əhval-ruhiyyəni əks 

etdirir. İnzibati baxımdan Acarıstan altı inzibati vahidə bölünür: Batumi şəhəri, Keda, Kobuleti, 

Xelvaçauri, Şuaxevi, Xulo rayonları.  

Batumi şəhəri Acarıstanın paytaxtı olan Batumi Qara dəniz sahilində yerləşir və  ümumilikdə 

Gürcüstanın ikinci ən böyük şəhəridir. Ərazisi 64,9 km2, əhalisi isə 2014-ci il statistikasına görə 163 

min 400 nəfərdir [8].  Keda rayonunun sahəsi 452 km2, əhalisinin sayı isə 2016-cü il statistikasına 

əsasən 16,9 min nəfər olmuşdur [12].  Əhalisinin 99,7 faizini acarlar və gürcülər, 0,07 faizi abxaz-

lar, 0,1 faizini Ruslar, 0,03 faizini azərbaycanlılar, 0,01 faizini Ukraynalılar təşkil edir. Kobuleti ra-

yonu rayonunun ərazisi 720 km2-dır. 1 yanvar 2016-cı ilə olan vəziyyətə görə Kobuleti rayonunun 

(bələdiyyəsinin) ərazisində 75,2 min nəfər yaşayır, 1 yanvar 2014-cü ilə aid məlumatlarda isə bu rə-

qəm 93,3 min nəfər olaraq göstərilmişdir. Əhalisinin etnik tərkibinə gəlincə bu rayonun əhalisinin 

də əksər hissəsini acarlar və gürcülər təşkil edirlər. Onlar əhalinin 94,7 faizini təşkil edirlər. Əhali-

nin tərkibində azərbaycanlılar 0,09 faizdir. Kobuleti əhalisinin tərkibində ruslar (1,9 faiz), yunanlar 

(1,69 faiz),  ermənilər (1,1 faiz) də müəyyən yer tuturlar. Xelvaçauri rayonunun ərazisi 413 km2-dır. 

1 yanvar 2016-cı ilə olan vəziyyətə görə əhalisinin sayı 51,7 min nəfər, 1 yanvar 2014-cü ilə olan 

məlumata görə isə 62,5 min nəfər olmuşdur. Əhalisinin 97,2 faizini gürcülər və acarlar, 0,71 faizini 

abxazlar, 0,02 faizini ostenilər, 0,4 faizini ermənilər, 1,1 faizini ruslar, 0,17 faizini azərbaycanlılar, 

0,10 faizini yunanlar, 0,11 faizini isə ukraynalılar təşkil edirlər. Şuaxevi rayonunun ərazisi 588 km2 

olan rayonun əhalisi 1 yanvar 2016-cı ilə olan məlumata görə 15,1 min nəfər, 1 yanvar 2014-cü ilə 

olan statistikaya görə isə 22,9 min nəfər olmuşdur. Əhalisinin 99,8 faizi acarlardan ibarətdir. Xulo 

rayonunun ərazisi 710 km2-dir. Ərazisi inzibati baxımdan 1 qəsəbə, 12 icma və 78 kəndə bölünmüş-

dür [15]. 1 yanvar 2016-cı ilə olan məlumata görə bələdiyyənin əhalisinin sayı 23,5 min nəfər ol-

muşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1 yanvar 2014-cü il tarixinə olan statistik məlumatlarda bu 

rəqəm 36,1  min nəfər göstərilmişdir. Əhalisinin 99,8 faizi acarlardan ibarətdir.  

Erməni əhali 2002-ci ildə ümumilikdə Acarıstan Muxtar Respublikasının əhalisinin 2,35 faizi-

ni təşkil etmişdir. Lakin ərazinin strateji mövqeyindən asılı olaraq ermənilərin məskunlaşdıqları əra-

zilərdə faiz nisbəti dəyişməkdədir. Məsələn paytaxt Batumidə ermənilər əhalinin 6,17 faizini təşkil 

edirlər. Ermənilərin ikinci Qarabağ olaraq gördükləri Smtsxe-Cavaxetiyanın Qara dənizə açılan qa-

pısı olan Acarıstanda son illərdə cərəyan edən proseslər gələcəkdə Gürcüstan üçün daha ciddi təh-

didlər doğura bilər.  

Abxaziyaya gəlincə qeyd edək ki, Gürcüstanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra 

1921-ci il martın 28-də Abxaziya SSR yaradılmışdır. Həmin ilimn dekabrın 16-da Abxaziya SSR 

Gürcüstan SSR-ə, 1922-ci il dekabrın 13-də ZSFSR-ə, dekabrın 30-da isə ZSFSR tərkibində SSRİ-
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yə daxil olmuşdur. 1931-ci ilin fevralından Gürcüstan SSR-in tərkibində muxtar respublika olmuş-

dur.  

1992-1994-cü illərdə ba. verən və Abxaziyanın “müstəqilliyini elan etməsi” ilə nəticələnən 

abxaz-gürcü münaqişəsinin gerçək mahiyyətinə nəzər saldığımız zaman əslində məsələnin abxazlar-

dan daha çox xarici qüvvələrin, o cümlədən xüsusən ermənilərin maraqlarına xidmət etdiyini görü-

rük. Gürcü-abxaz münaqişəsi zamanı xüsusən Abxaziyanın “müstəqilliyi” uğrunda canfəşanlıq edən 

“Baqramyan batalyonu”nun bu cəhdləri heç də əbəs deyildi. SSRİ marşalı İvan Baqramyan adına 

yaradılmış batalyonun üzvləri əsasən ermənilərdən və hemşinlilərdən ibarət idi. Müasir Abxaziyada 

etnodemoqrafik proseslər də sübut edir ki, abxazlara dəstək verən ermənilərin məqsədi sonrakı mər-

hələdə abxazların özlərini Abxaziyada azlıq vəziyyətinə salmaq olmuşdur. 

1994-cü ildə Rusiya qoşunlarını sülhməramlılar adı altında bölgəyə yeritmişdir. 2008-ci ildə 

Gürcüstan Abxaziya və Tsxinvali regionu üzərində suverenliyini bərpa etməyə cəhd etmişdir. Lakin 

həmin ildə baş verən  Rusiya–Gürcüstan müharibəsindən sonra Rusiya birtərəfli qaydada Abxaziya-

nın müstəqilliyini tanımışdır. Buna baxmayaraq hazırda dünya birliyi tərəfindən hüquqi olaraq Gür-

cüstanın tərkibində muxtar respublika sayılan Abxaziya Muxtar Respublikası şimaldan Rusiya Fe-

derasiyasının Krasnodar vilayəti və Qaraçay-Çərkəz muxtar respublikası ilə, cənub-şərqdə və cə-

nubda Gürcüstanın Sameqrelo və Zemo-Svaneti diyarı ilə həmsərhəddir. 

Tarixən Abxaziyanın ərazisi 6 hissəyə bölünmüşdü: Kiçik Abxaziya, Bzıpın, Qumu,  Abjua, 

Samurzakan, Dal-çabal, Psxu Aibqa.  

Ф. Боденштедт, Ф. Торнау, В. Потто və digər XIX əsr rus müəllifləri tərəfindən Kiçik Ab-

xaziya adlandırılan ərazini bir qrup digər müəlliflər əsərlərində Ciqeti kimi qeyd etmişlər. Məsələn, 

1745-ci ildə tərtib edilmiş “Gürcüstan coğrafiyası”nda Vaxtuşa adlı müəllif bu ərazini məhz Ciqeti 

adı ilə xatırlamışdı [34]. Bzıpın çayı ilə Xost çayı arasındakı ərazini əhatə edirdi. Digər bir tarixi vi-

layət olan Bzıpın isə müasir Abxaz Muxtar Respublikasının Qaqr və Qudaut rayonlarının ərazisində 

yerləşmişdi, Qaqr dərəsi ilə Qumist çayının arasındakı ərazini əhatə edirdi. Qumu rayonunun ərazisi 

1864-cü ilə qədər müasir Suxumi rayonunun, qismən də  Qulripş  rayonunun ərazisini əhatə edirdi 

[37]. O.V.Maanın yazdığına görə tarixi Abjua rayonunun ərazisi müasir Oçamçır və Tkuarçal ra-

yonları əhatə edirdi, Kodor və Oxurey çaylarının arasında yerləşmişdi [37]. Əsas tarixi vilayətlərdən 

biri olan Samurzakan Abxaziyanın şərq hissəsində idi. Müasir Tkvarçel rayonunun ərazisini və 

Ocacmir rayonunun bir neçə kəndinin ərazisini əhatə etmişdir.  Bəzi müəlliflər tərəfindən Apsiliya 

da adlandırılan tarixi Dal-çabal rayonu Abxaziyanın Qara dənizi sahili ilə Psırçxa çayır arasındakı 

ərazini əhatə edirdi.  

Müasir dövrdə Abxaziya Muxtar Respublikasının ərazisi 8432 km2-dır. Formal olaraq Abxa-

ziya Muxtar Respublikası hazırda 6 rayona bölünür:Qaqra, Qudauta, Suxumi, Qulripşi, Oçamçira, 

Tkvarçveli, Qali. 

Qaqra rayonu – Qaqra Abxaziya Muxtar Respublikasının şimal-qərb hissəsində, Qara dəni-

zin sahilində yerləşir. Rusiyanın Krasnodar vilayəti ilə Qaqra rayonunu Psou çayı ayırır. Ərazisi 

772 km2-dır. Rayonun əsas yaşayış məntəqələri Qaqra, Pitsunda, Leselidze, Trandipş, Bzibdir.  

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında rayonun əhalisinin sayı 77 min nəfərdən artıq idi [9]. 1992-

1993-cü illərdə Abxaziyada Gürcüstandan ayrılmaq uğrunda ermənilərin gizli dəstəyi ilə separatçı 

hərəkatın başlanması regionun gürcü əhalisinin buranı tərk etməsi ilə nəticəndi. Bunun əvəzində isə 

Gürcüstanın müxtəlif yerlərindən olan ermənilər müxtəlif bəhanələrlə rayona yerləşməyə başladılar. 

2003-cü il statistikasında regionun əhalisi 37 min nəfər olaraq göstərilirdi [29, s. 16]. 2003-cü il sta-

tistikası göstərir ki, ermənilər Qaqra rayonunun əhalisinin artıq 44,1 faizini (16 min 322 nəfər) təş-

kil etdikləri halda, abxazlar əhalinin 27,7 faizini(10 min 235 nəfər) təşkil etmişlər [29, s. 24]. Bu isə 

o deməkdir ki, mənfur və planlı iş nəticəsində ermənilər nəinki gürcüləri, hətta abxazların özlərini 

belə Abxaziya ərazisində milli azlığa çevirməyə çalışırlar. Ermənilərin Qaqra rayonun ərazisində 

məskunlaşması gələcəyə hesablanmış məqsədlərdən irəli gəlirdi. Abxaziyanı tarixdə heç bir zaman 

mövcud olmamış “Böyük Ermənistan” xülyasının Qara dəniz sahillərindəki vilayəti və bir hissəsi 

hesab edən erməni millətçi təşkilatları gələcəkdə bu ərazilərin ələ keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün 
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regiona yerləşir, Gürcüstan dövlətinə qarşı burada fəal iş aparırdılar. Müxtəlif qonşu ölkələrə qarşı 

separatizmi müxtəlif formalarda həyata keçirən ermənilər Gürcüstanın bu regionunda abxazların gu-

ya “müstəqillik” hərəkatlarına dəstək nümayiş etdirməklə öz gələcək məqsədlərini reallaşdırırdılar. 

Təəssüf ki, abxazların Gürcüstana qarşı başlatdıqları separatizm hərəkatı və iki xalq arasında yaran-

mış münaqişə daha böyük erməni təhlükəsini ya görməyə, ya da onun qarşısını almağa imkan ver-

mir. Hazırda rayon əhalisinin 20 faizini ruslar, 3,3 faizini gürcülər, 0,7 faizini isə yunanlar təşkil 

edirlər. 

Qudauta və ya Qudauti rayonu – Şimaldan Rusiya Federasiyası, şərqdən Suxumi rayonu, 

cənubdan Qara dəniz, qərbdən isə Qaqra rayonu ilə həmsərhəddir. Ərazisi 1640 km2-dır. Qudauta, 

Axali Atoni (Yeni Afon) və Lukni əsas yaşayış məntəqələridir. 1989-cu il statistikasına görə əhalisi-

nin sayı 57 min 334 nəfər olmuşdur [9]. 2003-cü ildə bu rəqəm 34 min 896, 2011-ci ildə isə 36 min 

775 nəfər olmuşdur [29, s. 16]. 2003-cü il statistikasına görə əhalisinin 81,9 faizini (27 min 512 nə-

fər) abxazlar təşkil edir. Rayonda yaşayan ermənilər ümumi əhalinin 10 faizini (4141 nəfər), ruslar 

5 faizini (2073 nəfər) təşkil edirlər. Bundan başqa rayonda gürcülər, ukraynalılar, beloruslar, yunan-

lar, osetinlər, tatarlar və türklər də vardır. 2003-cü ildə rayon ərazisində 67 nəfər tatar, 68 nəfər türk 

qeydə alınmışdır [29, s. 24]. 

Suxumi rayonu – Ərazisi 1,523 km2-dir. Əsas yaşayış məntəqələri paytaxt Suxumi və Psku-

dur. Rayon şimaldan Rusiya şərqdən Qulripşi rayonu, cənubdan Qara dəniz sahilləri, qərbdən isə 

Qudauta ilə həmsərhəddir. 2011-ci il statistikasına görə paytaxt Suxumi şəhərinin əhalisi 60 min, 

suxumi rayonunun əhalisi isə 11 min 531 nəfər olmuşdur [10]. Suxumi rayonu da Abxaziyada er-

mənilərin məqsədli məskunlaşdıqları rayonlardan biridir. Abxaziyanın paytaxtı və strateji nöqtəsi 

sayılan Suxumi ətrafındakı ərazilərdən ermənilərin bu şəkild məskunlaşması və sürətlə artmaları 

həm Abxaziyanın, həm də Gürcüstanın təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlərdən biri kimi qiymətləndirilə 

bilər. 2011-ci ilin statistikasına görə ermənilər Suxumi rayonunun əhalisinin 56,1 faizini (6467 nə-

fər) təşkil edirlər. Bunun müqabilində isə abxazlar əhalinin 30 faizini təşkil edirlər [10].  

Bu yerdə bir haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, paytaxt Suxumi və ətrafı tarix boyunca ermənilərin 

deyil, daha çox abxazların, gürcülərin və türklərin məskunlaşma arealına daxil olmuşdur. Hələ ilk 

orta əsrlərdə bu ərazi sak, kimmer, hun türklərinin, X-XI əsrdən etibarən isə qıpçaq türklərinin ya-

yılma arealına daxil olmuşdur. Maraqlıdır ki, hələ XX əsrin əvvəllərinə qədər də paytaxt Suxumi 

rəsmi olaraq türklərin qala şəhərlərini adlandırdıqları kimi “Suxum-qala” adlandırılırdı. Bu faktı 

1922-ci ildə nəşr edilən “Zəhmətkeş Abxaziyanın səsi” qəzetinin müxtəlif nömrələrindəki məlumat-

lar da təsdiqləyir [33]. 

Qulripşi rayonu – 1835 km2 əraziyə malik olan bu rayonun da bəzi hissələri 2008-ci ildə Ko-

dor dərəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı Gürcüstanın mərkəzi hökumətinin qüvvələri tərəfindən 

separatçıların nəzarətindən azad edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu rayon həm tarixi, həm də 

strateji infrastruktur baxımından separatçıların nəzarətində olan ən əhəmiyyətli rayonlardan biri sa-

yılır. Belə ki, bu rayonun ərazisində orta əsrlərdə Dal-Tsabal knyazlığı fəaliyyət göstərmişdir. Ab-

xaziyanın ən böyük aeroportunun da bu rayonun ərazisində yerləşməsi onun strateji əhəmiyyətini 

artıran amillərdəndir. 2011-ci ilin statistikasına görə əhalisinin sayı 18 min 32 nəfər olmuşdur. Ra-

yonun həm tarixi, həm də strateji əhəmiyyətini yaxşı anlayan ermənilər burada da abxazları milli 

azlığa çevirmək niyyəti ilə hərəkət edirlər. Belə ki, bu rayonda əhalinin 46,8 faizini ermənilər təşkil 

edirlər. Əhalinin 33,6 faizini abxazlar, 11,4 faizini ruslar, 4,6 faizini gürcülər təşkil edirlər. İnzibati 

baxımdan Qulripşi, Tsalbelda, Dranda, Babuşera, Çkalta kimi yaşayış məntəqələrinə bölünür.  

Oçamçira və Tkvarçveli rayonları Abaxziyada separatçı rejimin qurulmasına qədərki dövrə-

dək faktiki olaraq bir inzibati rayonun ərazisi hesab edilirdilər. 1995-ci ildən etibarən isə Oçamçira 

və Qali rayonlarının ərazilərinin bir hissəsi çəlb edilməklə Tkvarçveli rayonu separatçı rejim tərə-

findən ayrıca inzibati bölgü olaraq təsbit edilmişdir. 2008-ci ildə Gürcüstanın mərkəzi hökuməti ilə 

separatçılar arasında Kodor dərəsi uğrunda aparılan döyüşlərdən sonra ərazinin bir hissəsi Gürcüsta-

nın mərkəzi hökumətinin nəzarətinə keçmiş və separatçılar azad olunan ərazilərdən sıxışdırılaraq çı-
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xarılmışdır. Hazırda Oçamçira rayonu inzibati baxımdan dörd hissəyə ayrılır: Oçamçira, İlori, Lab-

ra, Mokvi.  

2003-cü il statistikasında rayonun əhalisinin sayı 24 min 629 nəfər göstərilmişdir. Əhalisinin 

77 faizini abxazlar, 9,5 faizini isə gürcülər təşkil edirlər. Ermənilər rayon əhalisinin tərkibində say-

larına görə üçüncü yerdə dayanırlar.  

Tkvarçeli rayonunun əhalisi isə 2011-ci ilin statistikasına görə 16 min nəfərdən çox olmuşdur. 

Abxaziyada gürcülərin say üstünlüyünə malik olduqları əsas rayonlardan biridir. Əhalisinin 62,05 

faizini gürcülər, 32 faizini abxazlar, 3,4 faizini ruslar təşkil edirlər. Bu rayon həm də ermənilərin 

say üstünlüyünə malik olmadıqları rayonlardan biridir.  

Qali rayonu – Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bu rayonun ərazisinin bir hissəsi 1995-ci il-

dən sonra Abxaziyanın separatçı rejimi tərəfindən Tkvarçeli rayonunun tərkibinə verilmişdir. Bu ra-

yon Gürcüstanın mərkəzi hökumətinin qüvvələri ilə separatçıların qüvvələri arasında ən qanlı toq-

quşmaların baş verdiyi rayon olmuşdur. Abxaziyada əhalisinin tam əksəriyyətini gürcülər təşkil 

edən rayonlardan biridir. Belə ki, rayonun əhalisinin 98,7 faizini gürcü-meqrellər təşkil edirlər.  

NƏTİCƏ  

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Gürcüstanda 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılma-

sından sonra digər sahələrdə olduğu kimi inzibati bölgü və inzibati idarəçilik institutlarında da bir 

sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Artıq 1991-ci ilin martında Gürcüstanın inzibati idarəçiliyində ilk 

dəyişiklər özünü göstərməyə başlamış və həmin dövrdə ölkə tarixində ilk dəfə olaraq yerli özünüi-

darəetmə orqanlarına - qamqeobalara seçkilər keçirilmişdir. Seçilən nümayəndələr arasından isə 

sonradan yerli özünüidarəetmənin başında duran qamqebelilər seçilmişdir.  Zaman keçdikcə mərkə-

zi Tbilisi hökumətinin iqtisadi, maliyyə və siyasi funksiyalarının bir qismi yerli özünüidarəetməyə 

həvalə edilmişdir. Sonradan isə desentrilizasiya prosesinə əhalinin hazırlıqlı olmadığı müşahidə 

edilmiş, 1994-1996-cı ildən etibarən isə qeyri-mərkəzləşdirmə prosesləri yenidən mərkəzləşdirmə 

prosesləri ilə əvəzlənməyə başlamışdır. Müasir dövrdə Gürcüstanın inzibati-ərazi quruluşunun əsas 

elementləri də məhz o zaman keçirilən islahatlar zamanı formalaşdırılmışdır.  

Gürcüstan inzibati-ərazi quruluşu baxımında “mxare” adlandırılan diyarlara və iki muxtar res-

publikaya (Abxaziya və Acarıstan) bölünmüşdür. Diyarların tərkibinə daxil olan muniçipalitetlər 

(bələdiyyələr) isə yerli özünüidarəçilik prinsiplərinə əsaslanır və ikinci dərəcəli inzibati vahidlər he-

sab edilir. Muniçipalitetlər 1994-1996-cı illərdə keçirilən inzibati islahatlara qədər region, 1996-

2006-cı illərdəki dövr ərzində rayon adlandırılırdı. Hazırda diyarlar və muxtariyyətlərin ərazisi 67 

muniçipalitetə bölünür. Bunlarla bərabə ölkə ərazisində  14 respublika və diyar əhəmiyyətli şəhər 

vardır. 2006-cı ilə qədər respublika əhəmiyyətli şəhərlərin sayı 7 olmuşdur. 

Gürcüstanın müstəqilliyini əldə etməsindən sonrakı dövrdə baş verən inzibati dəyişikliklərlə 

paralel, separatizm hərəkatının güclənməsi və ermənilərin bu separatizmi dəstəkləmələri prosesi 

açıq-aşkardır. Bu isə apardığımız ayır-ayrı təhlillər zamanı da qeyd etdiyimiz kimi yalnız və yalnız 

ermənilərin “Böyük Ermənistan” xülyasının gerçəkləşməsinə yönəlmiş addımlardır. Ermənilərin bu 

cür iddialarının təkcə Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı yönəlmədiyi, Gürcüstanın da hədəfdə olduğu 

açıq-aşkardır.   
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Georgia, which gained independence after the collapse of the USSR, faced serious problems. 

In accordance with the requirements of the new era, during the 27 years of independence, three 

phases of change were implemented in the administrative and territorial structure of Georgia. Some 

of the actual changes in the administrative-territorial structure of Georgia were associated with the 

strengthening of separatism in Abkhazia and Tskhinvali. Interestingly, the Armenian state and 

ethnic Armenians living in Georgia played a special role in strengthening separatism in Georgia. 

Armenians who claim “Great Armenia from the Sea to the Sea” and openly support separatism in 

Georgia purposefully settle in separate strategic regions of the country. 

The article systematically analyzes legal and actual changes that have occurred in the 

administrative and territorial structure of Georgia since 1991. The article first analyzed the 

separatist activities of Armenians in Georgia and the resettlement process in different regions of the 

country as a single process, and also put forward the author’s terminological designation of this 

process as “crypto-miatsum” (hidden reunion). 

Keywords: Georgia, administrative-territorial division, mkhare, autonomous republic, Armenian, 

miatsum, separatism 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ СТРОЕНИИ ГРУЗИИ И «КРИПТО-МИАЦУМНАЯ 

ПОЛИТИКА» АРМЯН 
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Грузия, которая обрела независимость после распада СССР, столкнулась с серьезными 

проблемами. В соответствии с требованиями новой эры, в течение 27 лет независимости в 

административно-территориальном строении Грузии были реализованы три этапа изме-

нений. Некоторые из фактических изменений в административно-территориальной струк-

туре Грузии были связаны с укреплением сепаратизма в Абхазии и Цхинвали. Интересно, 

что в усилении сепаратизма в Грузии особую роль сыграли Армянское государство и 

этнические армяне, проживающие в Грузии. Армяне, претендующие на «Великую Армению 

от моря к морю» и открыто поддерживающие сепаратизм в Грузии, целенаправленно селятся 

в отдельных стратегических регионах страны. 

В статье систематически анализируются правовые и фактические изменения, про-

изошедшие в административно-территориальном строении Грузии с 1991 года. В статье 

впервые проанализированы сепаратистская деятельность армян в Грузии и процесс расселе-

ния в разных регионах страны в рамках единого процесса, а также выдвинуто автором тер-

минологическое обозначение данного процесса «крипто-миацумом» (скрытое воссоеди-

нение). 

Ключевые слова: Грузия, административно-территориальная деление, мхаре, автономная 

республика, армянин, миацум, сепаратизм 
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The article is devoted to the China policy of US administrations in the early 21st century.   As  

there was no changes in the foreign and economic interests and goals of the US and the PRC in the 

XXI century, the stages of stagnation and rise in their relations  are the same as in the last century. 

In the new century, US's main rival is China. This task was reflected in the US foreign policy for the 

twenty-first century.  

Each US President has own political course which focuses on slowing China's development. 

But the foreign policy strategy of this state does not change during the change of power in fact. 

There are only certain changes in the form of implementation of this strategy. 

The author compared the China policy of the current Trump government toward China with 

policy of Bush and Obama governments. Here, expert opinions on the future of relations were con-

sidered, various ideas were compared and the overall result was summarized.  

Keywords: China policy, US, G.W.Bush, B.Obama, D.Tramp 

 

The changes in internal situation and international relations, and accordingly, the changes in 

foreign policy of the United States and China have always had an impact on relations between these 

states.   

It should be noted that the US is successfully using the regional and internal challenges to 

China for its influence in the East Asian region. These challenges are controversies in Taiwan, 

Tibet, Xinjiang Uygur Autonomous Region and other issues related to the region. In addition, the 

region where the US and China's interests  collide are the islands of the Korean Peninsula, South-

East Asia, South China Sea [1, 20].  

   As  there was no changes in the foreign and economic interests and goals of the US and the 

PRC in the XXI century, the stages of stagnation and rise in their relations  are the same as in the 

last century.   

The priorities of the US policy in the XXI century are: to slow down the rise of China and 

prevent its transformation into a global and regional leader [7, 316]. So, in the new century, US's 

main rival is China. This task was reflected in the US foreign policy for the twenty-first century.  

Let us consider the form and consequences of  policies towards China during presidencies of  

G.Bush, B.Obama and D.Trump in the 21st century. 

Looking at the course of events in the international arena,  every time when   the US 

government changes, we see that US - China relations is tense.  

B.Clinton, George W. Bush, B.Obama and D.Trump criticized China during their pre-election 

campaign, so there was tension in relations with China at the outset of the presidency, and the the 

tension adjustment took some time thereafter. 

For example, Clinton needed almost 2 years on the normalization of these relations. However, 

G.W.Bush spend short time to achieve this goal, regarding the September 11 events. Although 

Obama's and Trump's governments have the same political line, the Obama administration preferred 

more constructive dialogue.  

 Each US President has own political course which focuses on slowing China's development. 

But the foreign policy strategy of this state does not change during the change of power in fact. 
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There are only certain changes in the form of implementation of this strategy [1, 59]. According to 

the Russian historian B.Shiryayev, at first glance seems that the US government's foreign policy 

course have changed radically. Each new administration announces a new era in foreign policy. 

However, there is a legacy of foreign policy on the basis of all these changes [9, 24].  

The period of George W. Bush's presidency. China's pro-activeness in the international 

arena, its economic reputation in Africa, Latin America and the Middle East was worrying the 

United States during the presidency of G. W.Bush, too. Another reason for the US dissatisfaction 

was that Beijing refused to perform Yuan's revaluation. America was distributed also by  Beijing's 

principal position in the six-party talks on North Korea's nuclear issue and China's opposition to 

sanctions against Iran [1, 36].   

It was expected that the US will aggravate his policy toward China. Because during his pre-

election campaign, Bush said that China is "rival" for the United States but not a "strategic partner" 

[1, 75].  Bush's political line in relation to the PRC was also the result of the traditional 

phenomenon - the Republican presidents’ anti-Beijing and Taiwanist tendency [5, 259].   

In September 2001-in the first phase of George W.Bush's reign, the purpose of the "prevent 

the China" has an important place in this administration's approach.  Although G. Bush's strategy 

also included calls to "open" the China to the world [1, 75].   

Terrorist attacks on September 11, 2001, created a new direction in US-Chinese relations. 

After the events of September 11, the United States and China decided that their interests coincide 

[5, 252].  So that, these events were an excuse for the US attack on Afghanistan. China was also 

concerned about the activities of Uighur activists and the information on how Taliban help them, 

and also the training of Uyghur activists in Afghanistan.  

In White House they knew that it was impossible to achieve the goal in Afghanistan without 

achieving solidarity in international action. Thus, the Americans were interested in a positive 

attitude of China towards the United States or at least its neutrality.  

 After the resignation of the President of the People's Republic of China Jiang Zemin, the 

US State Department spokesperson announced Washington's willingness to continue working with 

China's new chairman Xu Tszintao and his government (since 2003) for the "further development of 

American-Chinese relations" [2, 45].  

 During the four years of Bush's reign, the United States allowed China to pursue its 

strategic course in Asia. However, at the start of Bush's second presidential term, the supporters of a 

tough political line in the United States wer e more active. In 2005, signs of return to Bush 

presidency’s initial policy began to appear [3,47]. 

 The Chinese policy of B.Obama administration. As other US presidents, Obama had also 

voiced anti-China views during his pre-election campaign and there were disagreements between 

the two countries in the  very start of the first phase of his rule. But the Obama administration has 

demonstrated its commitment to constructive dialogue, despite the contradictions.  

As an evidence to the saying, at the start of Obama’s first term, the United States placed high 

priority on China. Underlying this stance was the hope that China would serve as the growth leader 

for the world economy at a time when the United States was struggling with the aftermath of the 

2008 global financial crisis. At this juncture, with prices of natural resources were rising, the inter-

national community’s attention was starting to focus on the role of emerging countries.  

When Obama visited China in November 2009, it was suggested that he was going to set forth 

the idea of G2—a “group of two” global leaders consisting of the United States and China [12]. At 

a meeting in Beijing in that autumn  Obama,  who described U.S.-China relations of global signifi-

cance, said U.S.-China cooperation is crucial as far as major global issues such as economic recov-

ery, climate change and regional and global peace are concerned. He hoped that the two countries 

would abandon distrust and misunderstanding, strengthen exchange and cooperation, so as to push 

U.S.-China relations forward. The United States appreciates and supports the Chinese government's 

efforts in developing the economy and reducing poverty, said Obama, adding that the development 
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of China is beneficial to the world [13]. People at the time foresaw the formation of a system based 

on cooperation between these two superpowers at the global level. Some even used the term “Chi-

merica” to refer to the expected duopoly [12].  

Harvard University professor Niall Ferguson, along with Moritz Schularick, economist at the 

London-based Amiya Capital fund, two years ago came up with the term Chimerica (from China + 

America). Chimerica - a kind of economic system with a clear distribution of roles, where the US is 

the main consumer of Chinese products and at the same time a borrower, of earned dollars from 

those products. According to Ferguson, this unprecedented market formation, forming 50% of the 

growth of the world economy, determined its state in the last 15-20 years [8]. But the administration 

in Beijing, then headed by President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao, was leery of this concept. 

One reason for Beijing’s wariness was the fear that the G2 system would impose heavier burdens on 

China, which still identified itself as a developing country [12]. “China is still a developing country 

with a huge population and has a long way to go before it becomes modernized” - Wen said, stress-

ing "We must always keep sober-minded stance over this issue. China pursues the independent for-

eign policy of peace and will not align with any country or block of countries. Global issues should 

be decided by all nations in the world, rather than one or two countries” - he added.  

"Meanwhile, we believe Sino-U.S. cooperation can play a unique role in advancing the establish-

ment of the new international political and economic order, as well as promoting world peace, sta-

bility and prosperity," - he resumed [13].  

But in 2009, just as the Obama administration was getting underway, China shifted its foreign 

policy stance again, adopting an emphasis on sovereignty and national security issues alongside 

with economic affairs. Beijing revealed its posture of challenging the existing regional and interna-

tional orders in a number of ways. Notably, in the energetic pressure on its territorial claims in the 

South China Sea, its angry response to the granting of the 2010 Nobel Peace Prize to the Chinese 

human-rights activist Liu Xiaobo, and its uncooperative stance at the 2009 United Nations Climate 

Change Conference in Copenhagen.  

In the face of these developments, it became hard for the Obama administration to find condi-

tions conducive to a repeat of its earlier G2 proposal [12].  

During Obama's presidency, we  witnessed also a conflict between the two countries. US 

dissatisfaction with China's growing international activity, its economic expansion in Africa, Latin 

America and the Middle East was added by Beijing's reluctance to revalue the yuan.  The 

understated rate of the yuan is seen in the US and Western Europe as a covert export subsidy, 

contributing to the growth of the already huge foreign trade deficit of most Western countries with 

China. The Americans are dissatisfied with Beijing's unwillingness to support a more rigid line in 

the six-party talks on the North Korean nuclear issue and sanctions against Iran [4, 53]. Beijing does 

not like Washington's attempts to exert pressure on China on economic issues, criticism of human 

rights, and Barack Obama's meeting with the Dalai Lama, who is considered a "separatist" in 

Beijing.    

The short-term agreements and contradictions sequenced each other during Obama’s 

presidency  and for this period the parties weakened their emphasize on the problems, we have 

mentioned above, and  they began to pay attention to constructive dialogue.  

But, as the Japanese expert on political history Kawashima Shin said, “engage-and-hedge” 

policy by Obama administration does not seem to have produced the desired results  [12].  

In 2010, because of Obama's decision to sell weapons to Taiwan, arose a serious contradiction 

between countries [11].  In response, China froze bilateral military ties. And he did it repeatedly. 

But now he also threatened to impose sanctions against American companies, which participated in 

the Taiwan deal, and to block the adoption of new sanctions against Iran in the UN [10].  

Even after Xi Jinping took over as China’s leader in 2012, Washington initially kept its basic 

policy unchanged. When Xi and Obama held their first summit meeting in California in June 2013, 

Xi was probably fully prepared to accept the G2 concept. But the American side was no longer ad-
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vocating such a setup. The Chinese proposed a “new model” of relations between major powers, but 

the United States did not explicitly endorse the idea. Even so, the United States continued its policy 

of respecting China, and it seems fair to say that a consensus was forming that saw the age ahead as 

one in which the two countries would be the world’s superpowers. With the help of strategic dia-

logue between them, Washington and Beijing built up a multifaceted, vertically thick structure for 

cooperation [12].  

Trump's policies toward Asia and China. During the election campaign, one of the main 

objects of criticism of Donald Trump was China.  Trump's statements led these two countries to the 

crisis level. Yasheng Huang, the expert on international business, political economy and 

international governance wrote: “with US President-elect Donald Trump’s help, the “Chinese Cen-

tury” may arrive sooner than anyone expected. By openly engaging with Taiwan, pointlessly pillo-

rying China, and dismantling the Trans-Pacific Partnership, Trump is simultaneously provoking and 

empowering Asia's rising hegemony” [14].  

President Trump decided to make major changes in the policy towards China. He will un-

doubtedly review US policy in terms of improving the situation for American business. He has al-

ready unleashed a trade war against China.  

The magazine “The Correspondent” wrote that “the last summer, at the initiative of Trump an 

investigation began which showed that China is forcing US companies to transfer copyrights, patents 

and other intellectual property to Beijing as payment for access to the Chinese market. The US also 

suspects China that the country's authorities entrust their companies to invest in American business in 

order to obtain strategic technology. In addition, the investigation showed that China conducts cyber-

attacks on US companies in order to obtain secret commercial information. Claims against the PRC in 

the field of intellectual rights were also raised by previous US administrations, beginning with Presi-

dent Bill Clinton, but they refrained from taking any measures against Beijing” [6].  

On March 22, President Trump announced plans to impose duties on import of goods from 

China worth $ 60 billion to reduce the US trade deficit with China. He also announced plans to im-

plement duties on the import of Chinese goods and investment restrictions [6]. The list includes about 

100 items of Chinese products, for the production of which Beijing allegedly "stole from US compa-

nies the information constituting a trade secret", or received through extortion [16]. Citing new 

sources, The Wall Street Journal writes, that China is preparing a response to the US activities. These 

retaliatory measures will affect American agricultural exports, including soybeans, sorghum and live 

pigs. The United States are one of the largest suppliers of these goods to China, the newspaper wrote 

[15]. China has other measures besides agricultural tariffs in its arsenal, including diverting large or-

ders for aircraft and other goods away from U.S. manufacturers. At the same time, according to the 

interlocutors of the newspaper, China's plans may change - this will depend on Washington's rhetoric 

and the extent of influence of new American measures to Chinese imports [15]. 

Despite the fact that Beijing is also considering a response that will affect American agricul-

tural exports, China in fact is ready to make concessions to avoid trade war. China does not want a 

trade war with the US - now this is the official position of the country's authorities, which are going 

to offer a number of concessions for their partner.  

The chinese expert Yuan Tsungze notes that “China is also responsible in the healthy and 

stable development of US-China relations. No matter how these relations develop, they will develop 

not according to decisions of  US , but with the active participation of China. So there are an 

obligation ahead of China to provide the stability in relations between the two countries. Therefore I 

think that leaders of the US and China should meet as soon as possible in order to realize this goal. 

A large number of problems should be discussed at the meeting, and in the future, as often as 

possible, they should resort to dialogue. An excellent opportunity for this can be an  international 

cooperation  forum "One Belt and One Way", which China organized in May. As the central idea in 

the project "One belt and one way" is interconnection, the realization of interconnection of policies, 

trade, currency, peoples are necessary. China-US relations also need interconnection now”[11]. 
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Being the initiator of the project "One belt, one way", Chinas president Xi Jinping pays much 

attention to the work on promoting the construction of "One Belt, One Way". He, in a meeting with 

Donald Trump, stressed that China welcomes the participation of the United States in cooperation 

on "One Belt, One Way." It is known that over the period of realization of this project with over 

100 countries international organizations actively reacted to this initiative and supported it: many 

countries and international organizations concluded agreements on cooperation with China. Within 

this project, a number of significant projects are implemented and results are achieved, economic 

development of these countries is stimulated and many opportunities for employment are created. 

 

Conclusion 
In the words of Joseph Biden, Vice-President of the United States during the Obama period, 

the historical development of the events in the 21st century depends on the relationship between the 

US and China, which are associated with common global responsibilities. In the 80s-90s of the last 

century, US imports of goods from China consisted of highly labor-intensive products, such as 

children's toys, clothing, footwear, home appliances and electronics. In recent years, the share of 

high technology in the US imports from China has increased [1, 109]. As many  Chinese experts 

say, statistics show the China's dependent on the US. For this reason, China is forced to 

compromise with the United States and to negotiate on economic issues. But for the near future the 

changes are expected to benefit China.  

In general, relations between China and the United States have undergone a serious evolution 

up till now. Nevertheless, despite the general constructive course of development of bilateral 

relations, there are fundamental disagreements on many strategic issues. Whether Trump will be 

able to change the situation in favor of the American business, time will tell. Because the multipolar 

world that exists today is unpredictable.  
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XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ABŞ ADMİNİSTRASİYALARININ ÇİN SİYASƏTİ  

 

Ü.C. Abdullayeva  

AMEA, Ak. Z.M.Bünyadov adına 

Şərqşünaslıq İnstitutu 

 

Məqalə XXI əsrin əvvəllərində ABŞ administrasiyalarının Çin siyasətinə həsr olunub. Yeni 

əsrdə ABŞ və Çin hökumətlərinin xarici siyasi və iqtisadi maraqlarında kəskin dəyişikliklər olmadı-

ğı kimi, onların münasibətlərində geriləmə və yaxınlaşma mərhələləri də ötən əsrdəkindən kəskin 

fərqlənmir. Hər bir ABŞ prezidentinin Çinin inkişaf teppinin zəiflədilməsinə yönəlmiş müəyyən si-

yasi kurs reallaşdırır. ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliklərinin bu siyasi kursa ciddi təsiri olmur. Hər bir 

yeni hökumət dövründə Çin siyasətinin yalnız tətbiqi formalarında fərqlər mövcud olur.  

Yeni əsrdə də ABŞ-ın rəqibi Çindir və bu amil XXI əsrdə ABŞ-ın xarici siyaətində öz əksini 

tapır.  

Müəllif Tramp hökumətinin Çin siyasətini Buş və Obama administrasiyalarının siyasəti ilə 

müqayisə etmişdir. Məqalədə iki ölkə arasında münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı fikirlər nəzərdən 

keçirilmiş, müxtəlif rəylər müqayisə edilmiş və ümumi nəticə çıxarılmışdır.  

Açar sözlər: Çin, ABŞ, C.Buş, B.Obama, D.Tramp 

 

ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИЙ США В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ  

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

 

У.Дж. Абдуллаева  

НАН Азербайджана, 

Институт Востоковедения имени Ак.З.М.Бунятова 

 

Статья посвящена политике администраций США в отношении Китая в начале XXI 

века. Поскольку не было изменений во внешнеэкономических интересах и целях США и 

КНР в XXI веке, этапы стагнации и подъема их отношений такие же, как в прошлом веке. 

Китай является главным конкурентом США в новом веке. Этот фактор нашел свое  от-

ражение во внешней политике США на XXI век. 

У каждого президента США свой политический курс, который направлен на замед-

ление развития Китая. Но внешнеполитическая стратегия этого государства практически не 

меняется при смене власти. Происходит только определенные изменения в форме реали-

зации этой стратегии. 

Автор сравнил китайскую политику правительства Трампа с политикой правительств 

Буша и Обамы. В статье рассмотрены мнения экспертов о будущем отношений двух стран, 

сопоставлены различные идеи и общий результат был обобщен. 

Ключевые слова: Китай, США, Дж.Буш, Б.Обама, Д.Трамп 
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İDARƏETMƏDƏ NƏZARƏT VƏ ONUN DÖVLƏT QULLUĞUNUN  

İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 

İ.Ə. Muradov  

Azərbaycan Turizm və  Menecment Universiteti 
ismayil.muradov.1993@mail.ru 

 

Nəzarət dövlət idarəçiliyində qanunçuluğun, intizamın təmin olunmasına yönəldiyi üçün ardı-

cıl, obyektiv, qanuni, operativ və aşkar şəkildə həyata keçirilir. İdarəetmə nəzarəti idarəetmənin 

funksiyalarından biri olub, idarəetmənin digər funksiyalarının həyata keçirilməsinin vacib elemen-

tidir. Dövlət nəzarəti xüsusi idarəetmə funksiyası kimi, cinayətkarlıqla mübarizə prosesinin müvəf-

fəqiyyətlə idarə olunmasına imkan yaradır. 

Dövlət qulluğunda nəzarət idarəçiliyinin ayrılmaz bir hissəsidir, dövlət adından müvafiq ha-

kimiyyət səlahiyyətlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir. O, icra orqanları, onların vəzifəli şəxs-

ləri, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin qanunların və digər aktların ciddi və dönmədən icra intiza-

mına əməl olunmasını təmin edir. 

Dövlət qulluğunda nəzarətin və səmərəliliyin artırılması üçün aşağıdakı təklifləri tövsiyə edirəm: 

 Sübut olunmuş bacarıq və fəaliyyəti xarakterizə edən yeni karyera strukturu. 

 Obyektiv şəkildə hər il təşkil olunan yeni qiymətləndirmə sistemi. 

 Ömrü boyu öyrənmək və öz üzərində çalışmaq mədəniyyəti. 

 Heyət üzvlərini hər 2 və ya 5 ildən bir öz vəzifələrini dəyişməyə təhrik edən, həvəsləndi-

rən yeni mobil qanunlar. 

 Yüksək rəsmi şəxslərin seçilməsi, təyin olunması və qiymətləndirilməsi üçün yeni qayda 

və prosedurların qəbulu. 

 Dövlət idarəçiliyində nəzarət sisteminin səmərəliləşdirilməsi yeni istiqamət olaraq perfor-

mansa əsaslanan dövlət qulluğu sisteminin formalaşdırılması, departamentləri siyasi koordinasiyaya 

stimullaşdırmaq və yüksək səviyyəli dövlət qulluqçularına mədəni birlik, vəhdət hissini aşılamaq. 

Açar sözlər: dövlət idarəçiliyi, nəzarət, “Gün işığında” idarəetmə, sanksiya, hüquq normaları, 

səmərəli idarəetmə 

 

Ölkəmizin davamlı inkişafının hal-hazırkı mərhələsində və gələcəkdə dövlətin əmin əllərdə 

olması üçün dövlət idarəçiliyində səmərəli nəzarət mexanizminin olması vacib məsələdir. Dövlət 

strategiyalarının inkişaf etdirilməsi və yerinə yetirilməsi üçün əsas vasitə səmərəli, cavabdeh, şəffaf 

və məsul dövlət idarəçiliyinin olmasıdır. Vətəndaşların rifahı üçün vacib olan  səhiyyə, təhsil və di-

gər sosial xidmətlərin yerinə yetirilməsində dövlət idarəçiliyi əsas rola sahibdir. Dövlət xidmətlərin 

mövcudluğu, əlçatanlılığı, şəffaflığı və keyfiyyəti bu xidmətləri təmin edən dövlət idarəçiliyindən 

asılıdır. Əhalinin rifahı üçün aktual proqramları formalaşdırdığı və həyata keçirdiyi üçün dövlət ida-

rəçiliyi dövlətin  bel sütunudur. 

Səmərəli nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi ideal idarəetməyə səbəb olur. İdeal idarəetmə (good 

governance) – cəmiyyətin və ya onun ayrı-ayrı kateqoriyalarının səmərəli qərarqəbuletmə yolu ilə 

elə idarə edilməsidir ki, konsensus meyli, hesabatlılıq, şəffaflıq, çeviklik, səmərəlilik, obyektivlik, 

tutumluluq, qanunun aliliyi kimi tələblərə cavab verə bilsin. Belə idarəetmə korrupsiyanın azalması-

na, qərarqəbuletmədə ədalətli təmsilçiliyə, cəmiyyətin ehtiyaclarının nəzərə alınmasına xidmət 

edir4. 

Belə ki, nəzarət – qurumun, təşkilatın öz məqsədlərinə çatmasının təmin edilməsi prosesidir. 

Nəzarət prosesi standartlar qoyulmasından, faktiki əldə olunmuş nəticələrin bu standartlarla ölçül-

məsindən və lazım gələrsə düzəlişlər aparılmasından ibarətdir. Əgər əldə olunan nəticələr qoyulan 

standartlardan (norma və normativlərdən, tapşırıqlardan, layihələrdən və s.) qoyulmuş həddən artıq 

fərqlənərsə, onda mütləq əlavə tədbirlər görülməsi üçün qərar qəbul edilməli və həyata keçirilməli-
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dir. Nəzarət qarşıya çıxan problemlərin aşkar edilməsi və həll edilməsi üçün vacibdir. Nəzarət, həm-

çinin uğurlu fəaliyyət üçün işçilərin stimullaşdırılması və ya əksinə, uğursuz fəaliyyət üçün onların 

cəzalandırılması üçün də istifadə oluna bilər. 

Nəzarət yalnız yuxarıdan aşağıya deyil, həm də aşağıdan yuxarıya həyata keçirilməlidir. Yəni, 

işçilər özləri də müəssisənin yaxşı işləməsinə və beləliklə də, öz əməklərinin nəticələrinin daha yük-

sək qiymətləndirilməsinə böyük maraq göstərməlidirlər.  

Dövlət qulluğunda nəzarətin mahiyyətini izah edərkən onu aşağıdakı şəkildə açmaq olar: 

 Müəyyən olunmuş səlahiyyətləri daxilində xüsusi səlahiyyətli orqanların və vəzifəli 

şəxslərin fəaliyyəti; 

 Tabe olan obyektin və tabeçilik vəziyyətində olan subyektin münasibətlərinə, fəaliyyəti-

nə nəzarət; 

 O tabe olan obyektdən qanunçuluğun vəziyyəti haqqında tam, səhih informasiya almaq; 

 Qəbul edilməsi zərərli nəticələrinin qarşısını almaq və qanun pozuntularının qarşısının 

alınması üzrə tədbirlər; 

 Qanun pozuntularının törədilməsinə imkan verən səbəb və şəraitin aşkar edilməsi və 

aradan qaldırılması, onların neytrallaşdırılması; 

 Tətbiqi məsuliyyət (intizam və maliyyə-hüquq) tədbirləri; 

 Tabe olan obyektin fəaliyyətinin daha səmərəli (səmərəli) rejiminin təşkili. 

Dövlət idarəçiliyində nəzarətin əsas istiqamətlərindən biri olan şəffaflığın zəruriliyi haqqında 

fikirlər son on ildə meydana çıxıb və dövlət idarəçiliyində iştirakçı demokratiyasının təşəkkül tap-

masına nail olmaq, qanuniliyi və məsuliyyətliliyi təmin etmək üçün önəmli şərtdir. Şəffaflıq idarə 

olunananlarla, idarə edənlərin fəaliyyəti və qəbul etdiyi qərarlar barəsində yetərincə xəbərdar olma-

sıdır. Bu heç də bütün məlumatların verilməsini nəzərdə tutmur. Şəffaflıq digər bütün qanunlara yol 

göstərən və onların hədəflərinə çatmalarını təmin edən açar bir qanun mövqeyindədir. Öncəliklə qa-

nun aliliyi və şəffaflıq olmadığı yerdə hesabatlılıqda tətbiq olunmur yəni bu prinsiplər bir-biri ilə sıx 

şəkildə bağlıdır. Səmərəli dövlət idarçiliyini ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti idarə edənlərin idarə olu-

nanlara qarşı məsul olmasıdır. Bütövlükdə isə şəffaflıq və hesabatlılıq “Gün işığında” idarəetmə an-

layışını ortaya qoyur.  

Müasir yanaşmada dövlət idarəçiliyi təhsil, səhiyyə və digər sosial xidmətlərdən yararlanan 

vətəndaşlara və bazar iqtisadiyyatından müxtəlif səbəblərdən yararlana bilməyənləri  təmin etmək 

üçündür. Bu o deməkdir ki, dövlət idarəçiliyi  qulluq etdiyi dövlətə açıq olmalıdır. Təkmilləşmə 

üçün əsas aspekt Elektron hökumət anlayışıdır. Elektron hökumət mencementliyini təkmilləşdirmək 

üçün informasiya texnologiyasını vətəndaşlara təklif olunan xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, 

biznes sektoruna, digər dövlət və hökumət orqanlarına, həmçinin dövlət rəsmilərinə tətbiq edir. 

Dövlət idarəçiliyində  səmərə və effektivlik gücünü artırmaq, e-hökumətin tətbiqinə başlanması isti-

qamətində Elekton İmza, Elektron Sənəd və Elektron Ticarət qanunları qəbul olunmuşdur. Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti tərəfindən  2003-cü il fevralın 17-də 1146 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnolo-

giyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)", 2010-2012-ci illəri əhatə edən “E-hökumət” 

Dövlət Proqramı, “E-hökumət”in formalaşdırılması üçün Fəaliyyət Planı və “Dövlət orqanlarının 

elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il fər-

manı görüləcək işlərin ümumi xəttini müəyyənləşdirmişdir. E-dövlətin tələblərindən irəli gələrək 

vətəndaşlar, biznes qurumlar, ictimai təşkilatlar ilə əlaqələrində daha da şəffaf və hesabat təqdim 

edən olması, sadə və münasib üsüllarla münasibətlərin təşkilinin təmin edilməsi üçün geniş şəkildə 

elektron xidmətlərin tətbiq edilməsi həyata keçirilməkdədir. Bütün bunlar da dövlət idarəçiliyində 

şəffaflığın və bürokratik maneələrin aradan qaldırılmasına xidmət edərək son nəticədə dövlət nəza-

rətini arxa plana keçirəcəkdir . 

Dövlət idarəetmə sisteminin hesabatlılığını, dövlət hakimiyyət orqanlarının öz səlahiyyət-

lərindən qanuna və mövcud qaydalara uyğun istifadəsini təmin etmək üçün nəzarət tələb olunur. 

Nəzarət institutlarının və mexanizmlərinin köməyi ilə vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin monitorin-
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qi və yoxlanılması həyata keçirilir. Yoxlamanın məqsədi dövlət hakimiyyət orqanlarının nəticəli 

işlədiyinə, öz funksiyalarını səmərəli, vaxtında yerinə yetirdiyinə, xüsusi və ümumi normativ 

hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş prinsip və proseduralara əməl olunduğuna əmin olmaqdan iba-

rətdir. Başqa sözlə desək, nəzarət “qanun üzrə idarəetmə” prinsipini təmin etmək məqsədi ilə 

həyata keçirilir ki, bu da həm ictimai maraqların, həm də insan hüquqlarının müdafiəsinin mü-

hüm alətidir. 

Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemi açıq sistemdir. Dövlət qulluqçularına nəzarəti ictimaiy-

yət, xalq həyata keçirir. Digər tərəfdən isə dövlət qulluqçuları öz fəaliyyəti barəsində ictimaiyyətə 

hesabat verir. “Dövlət qulluğu haqqında qanunun” beşinci maddəsinə görə Azərbaycan Respublika-

sında Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Orqanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəet-

mə Şurasıdır. Şuranın həyata keçirdiyi funksiyalarından biri isə dövlət qulluqçularına dair məhdu-

diyyətlərin və təminatların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir.  

Dövlət qulluqçusunun davranışının etik davranış qaydalarına uyğunluğu onun özü, birbaşa və 

ya yuxarı rəhbəri tərəfindən müntəzəm təhlil edilir. Dövlət qulluqçusunun birbaşa və ya yuxarı rəh-

bəri bu qaydalarda nəzərdə tutulmuş tədbirləri görür. Etik davranış qaydalarına əməl olunmasına 

nəzarət komitənin sədri tərəfindən Daxili nəzarət şöbəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Etik davranış 

qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı aşağıdakılar həyata keçirilir: 

 Dövlət qulluqçularının xidməti davranışının bu Qaydalarla müəyyən olunan etik davra-

nış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət və onun təhlili ; 

 Dövlət qulluqçuları arasında onların tutduqları vəzifələrə uyğun olaraq vəzifə bölgüsü; 

 Rəhbər vəzifə tutan dövlət qulluqçuları tərəfindən tabeliyində olan şəxsləri hüquqa və 

hamılıqla qəbul edilmiş etik normalara zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar qəbul etməyə sövq edil-

məməsi; 

 Etik davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə təd-

birlər görülməsi; 

 Dövlət qulluqçularına etik davranış qaydaların izah edilməsi və müraciət olunduğu təq-

dirdə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına dair onlara tövsiyələr verilməsi; 

 Etik davranış qaydaları və dövlət qulluqçuları tərəfindən həmin qaydalara əməl olunma-

sını tələb etmək hüquqlarına malik olmaları barədə vətəndaşları və təşkilatları məlumatlandırmaq 

üçün tədbirlər görülməsi; 

 Etik davranış qaydalarının pozulması halları ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə 

maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması; 

Etik davranış qaydalarının pozulması dövlət qulluqçusunun intizam məsuliyyətinə cəlb edil-

məsi üçün əsasdır. Dövlət qulluqçusunun intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi qanunvericiliklə nə-

zərdə tutulmuş qaydada və müddətdə həyata keçirilir. 

Dövlətin əsas amalı vətəndaş məmnunluğunun əldə olunmasıdır ki, bu amala çatmış olan dövlət-

lərdə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsinə ehtiyac qalmır. Vətəndaş cəmiyyəti insan azadlığı və hü-

quqlarından xəbərsiz, özünü ifadə etməkdən çəkinən, məqsədlərinə çatmaq naminə neqativ yollara əl at-

maqdan çəkinməyən vətəndaşlardan yarana bilməz. Əgər bir vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarını bilmir-

sə, sosial məsuliyyətini dərk etmirsə vətəndaş cəmiyyətindən danışmağa dəyməz.  

Vətəndaş cəmiyyətini qiymətləndirmək üçün dünya birliyi tərəfindən bir sıra indekslər (CSİ, 

CSSİ, GCSİ) hazırlanıb. Elə indekslər var ki, onlar birbaşa dövlətə aiddir (əsas azadlıqların təmsil 

olunması, siyasi iştirak və s.). Demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı proseslər bü-

tün dünyada eyni məcrada gedir. Belə ki, getdikcə əhalinin geniş kütlələri sosial həyatda yaxından 

iştirak etməyə başlayır. Artıq ölkəmizdə muxtəlif cəmiyyətlər, birliklər, sosial hərəkatlar şəklində 

vətəndaşların sosial fəallığı genişlənir. Bütün dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da 

ümumi məqsədlər qoyulur, ümumi mənafelər gözlənilir. Eyni zamanda, siyasi mədəniyyətlə bağlı 

xüsusi sosial münasibətlər kompleksi formalaşır ki, burada təsərrüfat, dini, hüquqi, etnik və digər 

əlaqələr genişlənir, insan cəmiyyət münasibətlərinə yeni çalarlar gətirir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət tərəfindən qəbul edilən qanunlar və qanunverici aktlar ictimai 

şüurda həm adi şüur, həm də ictimai ideologiya səviyyəsində qavranılır və insanların praktik fəaliy-

yətində reallaşır. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının daha bir göstəricisi - insanlar tərəfindən 

təşəbbüskarlığın göstərilməsi, siyasi fəallığın nümayiş etdirilməsidir. Azərbaycanda bu sahədə apa-

rılan işlər ümid verir ki, həmrəylik, vətəndaşlıq sülhünə nail olmaq üçün dövlət tərəfindən lazımı 

addımlar atılır. Müasir dövrün inkişaf xüsusiyyətləri açıq-aşkar bu fenomenin itməsinə, tədricən 

aradan götürülməsinə gətirib çıxara bilər. 

Demokratik cəmiyyətə keçid ictimai resursların səmərəli idarə olunmasını, hakimiyyətin bü-

tün qollarında və bütün səviyyələrdə funksiyaların və məsuliyyət hədlərinin, sərhədlərinin müəyyən 

edilməsini, yerli özünüidarəetmənin inkişaf etdirilməsini, mərkəzi və yerli özünüidarəetmə orqanla-

rının tərəfdaşlığının təmin edilməsini, rəhbər orqanların açıqlığını və ictimaiyyət qarşısında hesabat-

lılığını təmin etməyi, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsində ictimai təşki-

latların təsirinin gücləndirilməsini, bu prosesdə vətəndaşların bilavasitə iştirakının təmin olunmasını 

tələb edir. Bu tələblər dövlətin rolunun dəyişməsinə uyğun olaraq dövlət idarəetmə sisteminin funk-

siyalarının dəqiqləşdirilməsini, dövlət aparatının rolunun, funksiyalarının, səlahiyyətlərinin və mə-

suliyyətinin dəyişməsini, idarəetmənin yuxarı səviyyələrində paralelliyi aradan qaldırmağı, mərkəzi 

və yerli orqanların qarşılıqlı fəaliyyətinin dəqiq tənzimlənməsini, dövlət qulluğunun səmərəliliyinin 

yüksəldilməsini, bütövlükdə dövlət idarəetmə sisteminin islahatlarının aparılması zərurətini və bü-

tün səylərin dövlətin, dövlət idarəetməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətinə yönəldilmə-

sini nəzərdə tuturdu.  

Dövlət təşkilatlar, hüquqi və fiziki şəxslər vətəndaşlar tərəfindən qanunlara, ictimai asayişə, 

nizam-intizama əməl olunmasına nəzarət edir. Dövlətin mənafeyinə, vətəndaşların hüquq və vəzifə-

lərinə bu və ya digər dərəcədə toxunan bütün fəaliyyət sferası və səviyyələrində nəzarət həyata keçi-

rilir. Bu baxımdan dövlət vəsaitlərindən və mülkiyyətində istifadəyə nəzarət xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Özəl müəssisələr özləri özlərinə nəzarət edirlər (gəlir, mənfəət, zərər və s.). Bununla yanaşı 

onlar dövlət nəzarət orqanları və qanunvericilik qarşısında da cavabdehlik daşıyırlar. Dövlət nəzarə-

tinin ümumi məsələlərinin dəyişməz qalmasına baxmayaraq, nəzarət orqanlarının fəaliyyətinin isti-

qaməti cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətlə, iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə müəyyənləşir.  

Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin dediyi kimi- “Mütləq çox güclü ictimai nəzarət olmalı-

dır”. Dövlət başçımızın bu tələbi elmi-nəzəri baxımdan əsaslıdır. Məsələyə ictimai və sosial-hüquqi 

kontekstdə nəzər yetirək. Bəşər tarixini iki yerə ayırmalı olsaq, iki halla üzləşərik. Əvvəla, mədəni 

cəmiyyətlərdə insanlar birlikdə özlərinin haqq və hüquqlarını müdafiə etmək üçün dövlət qurub, on-

ları idarə edən qurumlar yaradıblar. İkinci, məhz dövlət və hakimiyyətdən həm də özlərini qorumaq 

üçün müxtəlif metodlar, üsullar axtarmağa cəhd ediblər. Təbii ki, ən müvafiq təsirli metod ictimai 

nəzarət məsələsidir. İctimai nəzarətin təşkilində  bütün vətəndaşlar, ictimai və siyasi təsisatlar, eyni 

zamanda, QHT sektoru və media da əhəmiyyətli rol oynamalıdır. Əslində, bu, bütövlükdə nəzəri 

məsələdir. Praktik aspektdə problemə yanaşdıqda  ictimai nəzarətin bazis tərkibi olaraq,  ictimai 

davranışın, ictimai məsuliyyətin, hətta ictimai rəyin önə keçməsi zəruriləşir. 

Nəzarət dövlət idarəçiliyində qanunçuluğun, intizamın təmin olunmasına yönəldiyi üçün ardı-

cıl, obyektiv, qanuni, operativ və aşkar olmalıdır. İdarəetmə nəzarəti idarəetmənin funksiyalarından 

biri olmaqla idarəetmənin digər funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün fundamental əhəmiyyət 

kəsb edən vacib elementidir. Dövlət nəzarəti öz növbəsində idarə, idarədən kənar və idarələrarası 

nəzarət növlərinə bölünür. Dövlət nəzarəti xüsusi idarəetmə funksiyası olub, cinayətkarlıqla mübari-

zə prosesinin müvəffəqiyyətlə idarə olunmasına imkan yaradır. Nəzarət o zaman səmərəli ola bilər 

ki, burada son məqsəd, caza vermək yox, səhvlərin və yayınmaların qarşısını almaq olsun1. 

İdarəçilikdə nəzarətin üç əsas növü vardır: ilkin, cari və yekun nəzarət. 

İlkin nəzarət ona görə belə adlanır ki, o faktiki olaraq işlər başlayana qədər həyata keçirilir.  

Cari nəzarət  işlənilmiş plan göstəricilərini və normativləri onların faktiki yerinə yetirilməsi 

göstəriciləri ilə müqayisə edərək, analitik təhlil aparır, əsas istiqamətdən kənarlaşmanın amillərini 

araşdırır, onlara səbəb olmuş başlıca faktorları aşkara çıxarır. 
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 Yekun nəzarət iş qurtardıqdan sonra və ya ona ayrılan vaxt qurtarandan sonra baş verir. Cari 

və yekun nəzarətlər əks əlaqələrə əsaslanır. İdarəetmə sistemi ilə münasibətdə xarici element kimi 

çıxış edən rəhbər işçi sistemini işinə qarışa bildiyinə, onun məqsədlərini və işinin xarakterini dəyiş-

dirə bildiyinə görə idarəetmə sistemi açıq əks əlaqəyə malikdir. Bu isə nəzarət prosesinin özüdür.  

Nəzarət prosesi aşagıdakı mərhələlərdən ibarətdir.  

Birinci mərhələdə idarəetmə məqsədləri və strategiyasına uyğun qiymətləndirmə meyarları və 

standartları müəyyən edilir.  

İkinci mərhələdə idarəetmə obyektlərinin faktiki nəticələri qəbul edilmiş standartlarla müqayi-

sə olunur, yol verilən kənarlaşma intervalı aydınlaşdırılır və müəyyənləşdirilir.  

Üçüncü mərhələdə kənarlaşmaların, fəsadların aradan qaldırılması baş verir.  

Dörüncü mərhələdə həmin kənarlaşmaların gələcəkdə bir daha baş verməməsi üçün tədbirlər 

görülür. 

Nəzarətin sosial, iqtisadi, ictimai alt komponentləri vardır. 

Sosial nəzarət, müxtəlif vasitələr bazası olub, cəmiyyətin üstünlük təşkil edən ictimai müna-

sibətlərin – sosial strukturların təkrar yaranmasını təmin etməsinə yardım edir. Sosial nəzarət qay-

daları cəmiyyət üzvlərinin onlardan tələb olunan və gözlənilən davranışını təmin edir.  Cəmiyyətin 

fərd üzərində nəzarəti, dövlətin vətəndaş üzərindəki kontrolu və nəzarəti elə sosial nəzarətdir. Məhz 

buna görə də insan bir tərəfdən cəmiyyət və dövlət digər tərəfdən vətəndaşların təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsi sisteminin qarşılıqlı fəaliyyət göstərən başlanğıc hissələri kimi nəzərdən keçirilməli-

dir. A.V.Bokovun qeyd etdiyi kimi, bu mənada sosial nəzarəti vətəndaşların cinayət təhlükələrindən 

qorunmasının təmin edilməsi və insanın kriminal qəsdlərdən mühafizəsi fəaliyyətinin idarəedilməsi 

forması kimi də müəyyən etmək olar. Hazırki şəraitdə sosial nəzarətin həyata keçirilməsində üç va-

sitədən istifadə olunduğu qeyd olunur5. 

1. Məcburiyyət, müəyyən sanksiyaların tətbiq olunması. Hər hansı fərd, qrup yaxud idarəetmə 

subyekti qanun, norma və qaydalara riayət etmədikdə, cəmiyyət normalardan, qəbul olunmuş dəyər-

lərdən kənarlaşmanı bərpa etmək üçün nəzərdə tutulmuş məcburiyyətə əl atır. Bu baxımdan sosial 

nəzarət azadlıq və məsuliyyət kateqoriyaları ilə sıx əlaqəlidir. Səmərəli idarəetmə bütün idarəetmə 

subyektləri tərəfindən təşəbbüs və yaradıcılığın, həmçinin müstəqilliyin nümayiş olunmasını nəzər-

də tutur. Lakin azadlıq adətən sosial nəzarətin həyata keçirilməsindən sonra başlanan fəaliyyətin so-

sial nəticələrinə görə məsuliyyət olmadan mümkün deyil. 

2.  Səmərəli tərbiyə və sosializasiya. Bu prosesdə insanlar məqsədyönlü şəkildə cəmiyyətin 

norma və dəyərlərini, həmçinin ayrı-ayrı qruplarını, yəni sosial institutlarını qəbul edirlər. 

3. Siyasi, maliyyə, hüquqi, mənəvi və digər məsuliyyət formaları. Əsas rolu oynayan məsuliy-

yət formalarına qrup yaxud kollektiv şəkildə olmaqla mədəni dəyərlər, ənənələr, yəni qrup normala-

rı daxildir. Sosial nəzarətin səmərəliliyi tam olaraq cəmiyyətin vətəndaş cəmiyyətinə doğru irəlilə-

məsi səviyyəsindən asılıdır. Vətəndaş cəmiyyəti dedikdə, öz üzvlərinin maraqlarını və tələblərini 

dəstəkləyən və həyata keçirən, eyni zamanda onları dövlətdən kənarda da qoruyan institut və təsi-

satlar nəzərdə tutulur. 

İqtisadi nəzarət təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün xərcləri onun üstünlük və gəlirlərinin 

artırılmasına gətirib çıxartmasını nəzərdə tutur. Vəsaitlərin xərclənməsi təşkilatı qarşıya qoyulan 

məqsədlərə yaxınlaşdırmalıdırlar. Beləliklə, əgər nəzarət sisteminə çəkilən xərclərin məcmusu onun 

yaratdığı üstünlüklərdən çox olarsa, onda təşkilatın bu nəzarət sistemindən ümumiyyətlə istifadə et-

məməsi məsləhətdir və yaxud da daha sadə nəzarət prosesini həyata keçirməlidir. Belə ki, nəzarət 

prosesi çoxlu sayda əlavə xərclərlə bağlıdır. Məsələn, iş vaxtı məsrəfləri və resursların yayındırıl-

ması ilə bağlı olan bu xərclər digər məsələlərin həllinə yönəldilə bilər. Nəzarətin iqtisadi cəhətdən 

özünü doğrultması üçün mümkün gəlirlə ona çəkilən xərclər arasındakı nisbət olduqca aşağı olmalı-

dır. Nəzarət sisteminə çəkilən xərclər və ondan əldə edilən gəlirlər arasındakı real nisbəti müəyyən 

etmək üçün nəzarətin həm uzunmüddətli və həm də qısa müddətli aspektlərini nəzərdən keçirmək 

məqsədəuyğundur.   
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Hüquq ensiklopedik lüğətində “ictimai nəzarət sosial nəzarətin kütləvi növüdür” kimi göstə-

rilir. İctimai nəzarət dövlət, dövlət - ictimai (xalq) nəzarətindən  ibarət olan nəzarət sisteminin mü-

hüm tərkib hissəsidir. İctimai nəzarət demokratiyanın həyata keçirilməsinin bir forması, geniş kütlə-

lərin cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasına cəlb edilməsi üsulu, ...aşkara çıxarılan nöqsan və ça-

tışmazlıqların aradan qaldırılmasının zəruri şərtidir” kimi açıqlanır. 

İctimai nəzarət özündə ictimai norma və qaydalar, sosial göstərişlər və hüquqi cəzalar ki-

mi anlamları da birləşdirir. Sosioloq P.Bergerin fikrincə, “sosial nəzarət” konsepsiyasına uyğun 

olaraq, insan öz ətrafında baş verənlərin və sosial nəzarətin müxtəlif növlərindən, tiplərindən və 

formalarından ibarət olanların mərkəzində dayanır. İnsanı əhatə edən hər bir dairə yeni nəzarət 

sistemidir. Dövlət  aparatından ibarət olan siyasi-hüquqi sistem ən böyük dairədir” 2. 

Müasir hüquqi dövlətlərdə insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi konstitusiya 

- hüquqi və beynəlxalq-hüquqi mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. Hüquqi dövlətdə bu sahədə 

konstitusiya nəzarəti mühüm rol oynayır.  

 Konstitusiya nəzarəti konstitusiya müddəalarının aliliyini təmin edən vasitə olaraq demok-

ratik dövlətin amili kimi qiymətləndirilir. Geniş mənada konstitusiya nəzarətinin əsas təyinatı dövlət 

orqanlarının və vəzifəli şəxslərin konstitusiya tələblərinə zidd hüquqi aktların və hərəkətlərin aşkar 

edilməsi, habelə bunlara qarşı tədbirlərin görülməsi deməkdir8.  

Konstitusiya nəzarəti ilk dəfə “konstitusiya” adlandırılan qanunların yarandığı yerdə və vaxt-

da yayılmışdı. Digər qanunlar kimi konstitusiyalar da konkret dövlətlərdə hər kəs tərəfindən real ic-

ra olunmaları üçün təminat verilməsinə ehtiyac duyurdu. İlk dövrlərdə belə nəzərdə tutulurdu ki, bu 

funksiyanı qanunverici orqanlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilərlər. Çünki onlar özləri konstitu-

siyaları qəbul edir və qanunvericilik işində həlledici rol oynayırlar. Belə bir fikirlər də söylənilirdi 

ki, bu sahədə icra hakimiyyəti orqanlarının da səyləri ola bilər3. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev sivil-demokratik dövlət quruculuğunun amilləri içərisində 

konstitusiya nəzarəti, qanunun aliliyi, hüquq və vətəndaşların qorunması amillərinə mühüm önəm 

verir: "Mənim aləmimdə, sivil və hüquqi dövlət o dövlətdir ki, orada qanunun aliliyi var, cəmiyyət-

də bütün ictimai-siyasi təsisatlar işləyir, cəmiyyət demokratik prinsiplər əsasında qurulur, söz, vic-

dan azadlığı var, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq insanlar eyni hüquqlara malikdirlər, azad 

yaşayırlar. Mənim aləmimdə, bunlar sivil və hüquqi dövləti müəyyən edən əsas amillərdir. Hesab 

edirəm ki, indi Azərbaycanda belə bir dövlətin qurulması istiqamətində çox işlər görülür və bundan 

sonra da çox işlər görüləcək". 

Müasir dövrdə dövlətlərin beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi üçün hər 

bir dövlətin idarə edilməsində səmərəli idarəçilik mexanizmlərinin tətbiq olunması vacibdir. Səmə-

rəli idarəçilik mexanizmləri tətbiq olunan idarəetmə sistemlərində məsuliyyətlilik, hesabatlılıq, şəf-

faflıq, vətəndaş məmnunluğu və digər bu kimi müsbət xüsusiyyətlər olduğundan, nəzarətin vacibliyi 

öz əhəmiyyətini itirir. Yəni, idarəetmənin obyekti və subyekti öz üzərilərinə düşən öhdəlikləri lazı-

mi qaydada yerinə yetirdiyindən  nəzarət mexanizmi arxa plana keçir. 

Azərbaycan Respublikası da müasir dünyada qəbul edilmiş dövlət idarəetmə sistemlərinə uyğun 

milli dövlət quruculuğu istiqamətində islahatlarını davam etdirir. Aparılan islahatların əsas məqsədi çe-

vik dövlət idarəçilik sisteminin formalaşdırılması, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının yüksək 

dövlət təminatına nail olunması və bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası prosesinin 

sürətləndirməklə  vətəndaş-məmur münasibətlərinin minimuma endirilməsindən ibarətdir. 
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MANAGEMENT CONTROL AND ITS IMPACT ON CIVIL  

SERVICE DEVELOPMENT 

 

I.A. Muradov  

Azerbaijan University of Tourism and Management 

 

Control is consistently, objectively, legally, operatively and explicitly in the way in which 

public administration manages legality and discipline. Management oversight is one of the 

functions of governance and is an essential element of other management functions. State control, 

as a special management function, will enable the criminal prosecution to succeed. 

It is an integral part of civil service control and is exercised on behalf of the state by using 

appropriate authorities. It ensures strict and irrevocable execution of laws and other acts by 

executive authorities, their officials, and physical and legal persons. 

I recommend the following suggestions to increase public oversight and efficiency: 

• A new career structure that characterizes proven skills and activities. 

• A new assessment system, which is held annually in an objective way. 

• The lifestyle learning and culture of working on it. 

• New mobile laws encouraging staff members to change their positions every 2 or 5 years. 

• Adopting new rules and procedures for the selection, appointment and evaluation of senior 

officials. 

• Enhancement of the public administration control system as a new direction, forming a 

performance-based civil service system, stimulating political coordination of departments and 

encouraging high-level civil servants to form a sense of cultural unity. 

Keywords: public administration, control, "daylight" management, sanctions, legal norms, 

efficient management. 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 

И.А. Мурадов  

Азербайджанский университет туризма и менеджмента 

 

Контроль осуществляется последовательно, объективно, юридически, оперативно и 

явно в отношении того, каким образом государственное управление управляет законностью 

и дисциплиной. Надзор за управлением является одной из функций управления и является 

важным элементом других функций управления. Государственный контроль как особая 

функция управления позволит добиться успеха уголовного преследования. 

Он является неотъемлемой частью контроля государственной службы и осуществляется от 

имени государства с использованием соответствующих полномочий. Он обеспечивает строгое и 

безотзывное исполнение законов и других актов органами исполнительной власти, их 

должностными лицами, а также физическими и юридическими лицами. 

Я рекомендую следующие предложения для повышения общественного контроля и 

эффективности: 

http://notoku.com/idari-yargi-denetiminin-kapsami-ve-sinirlari/
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• Новая структура карьеры, которая характеризует проверенные навыки и виды 

деятельности. 

• Новая система оценки, которая проводится ежегодно объективно. 

• Изучение образа жизни и культуры работы над ним. 

• Новые мобильные законы, поощряющие сотрудников менять свои должности каждые 

2 или 5 лет. 

• Принятие новых правил и процедур для отбора, назначения и оценки старших 

должностных лиц. 

• Совершенствование системы контроля государственного управления как нового 

направления, формирование основанной на результатах системы государственной службы, 

стимулирование политической координации департаментов и поощрение высокопоставленных 

государственных служащих к формированию чувства культурного единства. 

Ключевые слова: государственное управление, контроль, «дневное» управление, 

санкции, правовые нормы, эффективное управление. 
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DÖVLƏTİN DAXİLİ İŞLƏRİNƏ QARIŞMAMA PRİNSİPİ VƏ  

QARIŞMA İMKANLARI 

 

Fazil Zeynalov 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

(f.zeynalov12@gmail.com) 

 

Orta əsrlərdə universal hakimiyyət iddiaçıları dövlətlərin daxili işlərinə qarışmanı özlərinin 

imtiyazı hesab edirdilər. Onlar arasında “asimmetrik dominantlıq və subordinasiya münasibətləri” 

mövcud idi1. Suverenlik konsepsiyası universal hakimiyyət iddiasına son qoymaqla yanaşı, daxili 

işlərə qarışmama prinsipinin formalaşmasına təkan vermişdir. Stefan Krasner qeyd edir ki, bir döv-

lətin digər dövlətin daxili işlərinə qarışmaması və ya mühakimə etməməsi prinsip kimi XVIII əsrdə 

(Vestfaliya sülhündən xeyli sonra) formalaşıb və onun nəzəri əsasları hüquqşünaslar tərəfindən işlə-

nib hazırlanıbdır. O, Kristian Volf və Emer de Vattel kimi hüquqşünaslara istinad edir və Kristian 

Volfun mövzu ilə bağlı yazısını sitat gətirir: “hansı tərzdə olursa-olsun başqa hökumətin işlərinə qa-

rışma millətlərin təbii azadlığına ziddir və bir millət öz fəaliyyətində başqa millətlərin iradəsindən 

tamamilə azaddır”2. Müxtəlif ölkələrin praktikasında dəstəklənmiş bu baxış XX əsrdə dövlətin 

“müstəsna sahəsi” (domaine réservé) konsepsiyasının transformasiyası sayəsində pozitiv hüququn 

əsas elementinə çevrilmişdir.  

Dövlətin “müstəsna sahəsi” müstəsna suveren səlahiyyətlərə istinad edir və dövlət fəaliyyəti-

nin elə sahələridir ki, orada dövlətin səlahiyyəti beynəlxalq hüquq tərəfindən şərtləndirilməmişdir3. 

Konsepsiya Millətlər Liqasının Nizamnaməsində öz ifadəsini tapmışdır: 15-ci maddənin 8-ci bəndi-

nə görə “Əgər Tərəflərdən biri iddia edirsə və əgər Şura münaqişənin beynəlxalq hüququn həmin tə-

rəfin müstəsna səlahiyyətinə buraxdığı bir məsələyə aid olduğunu tanıyırsa, Şura heç bir həll yolu 

təklif etmədən bunu hesabatda qeyd edir”4. Lakin Liqanın yanaşması dövlətin müstəsna səlahiyyəti-

ni təyin etmək üçün əsas rolu beynəlxalq hüquqa aid etməklə ənənəvi çərçivədən çıxır5. Bu, prinsip 

etibarı ilə dövlət suverenliyinə xələl gətirir, çünki onun müstəsna səlahiyyətini beynəlxalq hüquq tə-

yin edir; praktikada isə dövlətə istənilən vaxt öz müstəsna səlahiyyətini qabartmaq imkanının veril-

məsi suvrenliklə beynəlxalq hüquq arasında münaqişəyə və Liqanın fəaliyyətinin iflic olmasına sə-

bəb olmuşdur6. Üzv dövlətin müzakirə predmeti olan məsələnin onun müstəsna səlahiyyətinə aid ol-

masını irəli sürməsi Şuranın müdaxiləsinin qarşısını almışdır. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra sülhün hüquq tərəfindən qorunması missiyasını yeni müs-

təvidə davam etdirmək istəyən BMT Millətlər Liqasının müstəsna səlahiyyət ideyasını milli səlahiy-

yətlə əvəz edir. BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 7-ci bəndi “Birləşmiş Millətlərə dövlətin 

əsasən milli səlahiyyətinə aid olan işlərə müdaxiləyə icazə vermir”, başqa cür desək, dövlətin suve-

renliyinə aid olan məsələyə təşkilatın müdaxiləsini qadağan edir. Bu yanaşma Millətlər Liqasının 

yanaşmasından onunla fərqlənir ki, dövlətin milli səlahiyyətinin mövcudluğu tanınır, onun beynəl-

xalq hüquq tərəfindən təyin edilməsinə ehtiyac qalmır7.  

BMT Nizamnaməsində ifadə edilən bənd dövlətin daxili işlərinə qarışmama doktrinasına uni-

versal dəyər verir və onu beynəlxalq hüququn fundamental normasına çevirir. Burada söhbət suve-

ren dövlətin həm daxili, həm də xarici işlərindən gedir, onlar medalın hər iki üzünü təşkil edirlər. 

Hüquqşünas Pyer Mari-Düpüi müdaxilə etməmə və qarışmama anlayışlarını bir-birindən ayırır və 

                                                 
1 Thomson J. E. State sovereignty in international relations: bridging the gap between theory and    p. 219. 
2 Krasner S. D. Abiding sovereignty, International Political Science Review, vol.22, №3, 2001, p. 232. 
3 Dinh N. Q., Daillier P. et Pellet A. Droit international public   p. 435. 
4  Pacte de la Société des Nations, le 28 juin 1919. Elektron versiya: http://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm 
5 Dinh N. Q., Daillier P. et Pellet A. Droit international public   p. 436. 
6 Chaltiel F. La souveraineté de l’Etat et l’Union européenne, l’exemple français. Recherches sur la souvera  p. 96. 
7 Chaltiel F. La souveraineté de l’Etat et l’Union européenne, l’exemple français. Recherches sur la souvera  p. 97. 

http://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm
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söhbətin iki fərqli prinsipdən getdiyini bildirir (əgər müdaxilə etməmə gücdən istifadə etməni kə-

narlaşdırırsa, qarışmama ərazi səlahiyyətlərinin müstəsna xarakterinə hər bir dövlətin hörmət etmək 

öhdəliyini ifadə edir və ərazini suveren səlahiyyətlərin həyata keçirildiyi məkan kimi nəzərdən keçi-

rir), lakin onların praktikada fərqləndirməyin çətin olduğunu vurğulayır8. Bu çətinlik ona gətirib çı-

xarmışdır ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Nikaraqua Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı işində 

1986-cı ildə qəbul etdiyi qərarda hər iki ifadəni eyni cümlədə istifadə etmişdir: “müdaxilə etməmə 

prinsipi hər bir suveren dövlətin xarici qarışma olmadan öz işlərini idarə etmək hüququnu özündə 

ehtiva edir”9.   

Həm hüquqi, həm də siyasi müstəvidə qəbul edilir ki, qarışmama prinsipi suverenlik konsepsiya-

sının birbaşa nəticəsidir. Bu baxımdan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi sözü gedən Nikaraqua Amerika 

Birləşmiş Ştatlarına qarşı işində maraqlı məqamlara toxunmuşdur (qeyd etmək lazımdır ki, Nikaraqua-

da hakimiyyətə qarşı olan Kontras üsyançılarını dəstəkləyən ABŞ-n hərəkətlərini məhkəmə gücdən qey-

ri-qanuni istifadə kimi dəyərləndirmiş və Nikaraquanın ərazi suverenliyinin pozulduğunu elan etmiş-

dir10). Məhkəmə qərarda suverenlik anlayışına çoxlu istinadlar etmiş və ABŞ-ın müdaxiləsinin suveren-

lik prinsipinə qarşı və zidd olduğunu açıqlamışdır. Məhkəmənin qənaətinə görə, “dövlətlərin suverenliyi 

prinsipi onların hər birinə azad şəkildə qərar qəbul etmək imkanı verir”11. Prinsip eyni zamanda müasir 

dövlətlər sisteminin bərabər hüquqlu üzvlərdən ibarət olmasına bağlıdır. Vestfaliya nizamının yaratdığı 

sistemdə hər bir dövlət coğrafi məkanın, iqtisadi, texnoloji və hərbi gücün fərqliliyinə baxmayaraq, hü-

quqi cəhətdən bərabər hüquqlara malik siyasi aktordur. Bu bərabərlik onların malik olduqları hüquqlar-

da, Jan Bodənin təbirincə desək “suverenlik işarələri”ndə özünü büruzə verir, həmçinin, “kiçik bir qru-

pun sosial və siyasi gücünün monopoliyasını” delegitimləşdirir12. Bütün bunlar onu göstərir ki, bir döv-

lətin digər dövləti öz nəzarəti və təsiri altına salmaq istəyi, onun seçiminə mane olmaq cəhdi və ərazisi-

nə silahlı müdaxilə etmək suverenliklə ziddiyyət təşkil edir13. Reymon Aron suveren bərabərliyin tarixi 

missiya daşıdığını və bu missiyanın qeyri-bərabər müqavilələrə, protektorata, müstəmləkəçiliyə son qo-

yulmasını əsaslandırmaqda görür14. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra qarışmama prinsipi də daxil olmaqla, müxtəlif sahələr üz-

rə dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyən prinsipləri özündə əks etdirən yeni sənədlər qəbul 

edilmişdir:  

 BMT Baş Assambleyasının 21 dekabr 1965-ci ildə qəbul etdiyi 2131 nömrəli qətnamə 

“dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilənin qəbul edilməzliyi və onların müstəqilliyinin və suverenliyi-

nin qorunması haqqında bəyannamə” adlanır. Qətnamə təsdiq edir ki, heç bir dövlət digər dövlətdən 

müəyyən imtiyazlar əldə etmək üçün ona qarşı siyasi, iqtisadi və başqa təbiətli təzyiq və tədbirlər 

həyata keçirə bilməz15; 

 BMT Baş Assambleyasının 24 oktyabr 1970-ci ildə qəbul etdiyi 2625 nömrəli qətnamə-

si  də heç bir dövlətin (və ya dövlətlər qrupunun) hər hansı səbəbə görə birbaşa və ya dolayısı ilə di-

gər dövlətin daxili və xarici işlərinə qarışmaq hüququnun olmadığını vurğulayır. Qətnamə nəinki 

                                                 
8 Dupuy P.-M. Droit international public   p. 106. 
9 Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 

June 1986, I.C.J. Reports 1986, p. 106, paragraph 202. 
10 (Nicaragua v. United States of America), p. 128, paragraph 251. 
11 (Nicaragua v. United States of America), p. 108, paragraph 205. 
12 Blaney D. L., Inayatullah N. The Westphalian deferral, International Studies Review,      p. 31. 
13 Əliyev Ə. İnsan hüquqları, Dərslik, Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013, s. 29. 
14 Aron R. Paix et guerre entre les nations   p. 729. 
15 General Assembly of the United Nations. Declaration on the inadmissibility of intervention in the domestic affairs of 

states and the protection of their independence and sovereignty, A/Res/20/2131, 21 December 1965. Elektron versiya: 

http://www.un-documents.net/a20r2131.htm 
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hərbi müdaxilənin, hətta bütün digər müdaxilə formasının və ya təhdidin beynəlxalq hüquqa zidd 

olmasını təsdiq edir16.  

Lakin qarışmama prinsipinin pozitiv hüquqda öz əksini tapmasına və bütün dövlətlər tərəfin-

dən qəbul edilməsinə baxmayaraq, onun mahiyyəti birmənalı interpretasiya edilmir. Hələ 1924-cü 

ildə hüquqşünas və hakim Maks Hüber Mərakeşdə ispan zonasında Britaniyanın iddiaları işində 

qəbul etdiyi qərarda qeyd etmişdir ki, “bir dövlətin öz vətəndaşlarını və onların əmlakını qoruya bil-

mək marağı ərazi suverenliyinə hörmətdən üstün olmalıdır”17. Maks Hüberin iddiasının əksinə ola-

raq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Nikaraqua Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı işində isə qeyd 

edir ki, bəzi prinsiplər, o cümlədən gücdən istifadə etməmə və daxili işlərə qarışmama “adət xarak-

teri daşıyır”18, bu isə onların pozulmaz xüsusiyyətinə dəlalət edir. Məhkəmə dövlətin seçim azadlı-

ğını və sözügedən prinsiplərin adət xarakter daşıdığını vurğulasa da, müasir beynəlxalq münasibət-

lərdə müzakirələr və BMT Nizamnaməsindən kənarda cərəyan edən hadisələr ciddi fikir ayrılığının 

olmasını göstərir.    

Müxtəlif yanaşmalar və interpretasiyalar prinsipin praktiki əhəmiyyətini azaldır. Bunun ob-

yektiv (bəşəriyyətin gələcəyinə təsir göstərən ekoloji problemlər) və daha çox subyektiv interpreta-

siyalardan doğan (insan hüquqlarının qorunması məqsədi daşıyan humanitar müdaxilə və qorumaq 

məsuliyyəti) səbəbləri var. Üç məqamı qeyd etmək olar. 

Birincisi, bəşəriyyətin gələcəyinə aid olan məsələlər həm zəif, həm də güclü dövlətlərin ərazi-

sində müstəsna suveren səlahiyyətlərlə bağlı müəyyən suallar doğurur. Karen Litfin qeyd edir ki, 

ekoloji məsuliyyət suveren dövlətin sərhədləri daxilində buraxılan zərərli tullantılara görə məsuliy-

yətsiz qalmayacağını və müvafiq olaraq ərazi prinsipinin danışıqlar predmeti ola biləcəyi ehtimalını 

göstərir. “Əgər dövlətlər sərhədləri daxilində fəaliyyətə nəzarət etmək üçün məsuliyyət daşıyırlarsa, 

onlar həmçinin sərhədləri daxilində baş verən və digər dövlətlərdə yaşayan insanlara təsir edən zə-

rərli proseslərə görə də məsuliyyət daşıya bilərlər. Bu prinsip çoxsaylı hava, su və torpaq çirklənmə-

ləri ilə bağlı müqavilələrdə qəbul edilmişdir”19. Müəllif, eyni zamanda, qeyd edir ki, transmilli çirk-

lənmə ilə bağlı qaldırılan ittihamlar suverenlik qarşıdurmasına çevrilmişdir. İsveç dövlətinin 1960 

və 1970-ci illərdə Almaniya və Böyük Britaniyanı kükürd dioksid qazının havaya buraxmaqla göl-

ləri turşulaşdırmaqda ittiham etməsi Böyük Britaniyanın suverenlik prinsipini əsas gətirməsinə və 

bu iddianı xarici müdaxilə kimi dəyərləndirməsinə səbəb olmuşdur. Lakin transmilli qrupların təz-

yiqləri ilə üzləşən Britaniya sonda güzəştə getmiş, bu isə dövlətin daxili proseslərə nəzarətinin zəif-

ləməsi anlamına gəlir20. Meksika körfəzində (ABŞ-ın müstəsna iqtisadi zonasında) 2010-cu ilin ap-

rel ayında Britaniyanın BP şirkətinin istifadə etdiyi platformanın partlaması nəticəsində ətraf mühi-

tin çirklənməsi ilə yaşanan və dövlətlə şirkəti üz-üzə qoyan problem ekoloji məsuliyyətin ictimai 

şüura təsirinin artmasını göstərir21. 

Bu mənzərə onu deməyə əsas verir ki, dövlət suverenliyi hər bir sahədə eyni əhəmiyyətə ma-

lik deyil və suverenlik normaları bəşəriyyətin gələcəyinə aid olan məsələlərdə daha çox təzyiqlə üz-

ləşir. Ekoloji problemlərin doğurduğu və doğura biləcəyi nəticənin miqyası dövlətləri daha məsuliy-

yətli və daha həssas olmağa sövq edir və ərazi suverenliyinin konfiqurasiyaya məruz qalamasını 

şərtləndirir. Təsadüfi deyil ki, Karen Litfin ekoloji problemlərin qlobal xarakterini nəzərə alaraq 

qeyd edir ki, “daxili işlərə qarışmamanın mənası indi yenidən baxılması üçün açıqdır”22.  

                                                 
16 General Assembly of the United Nations. Declaration on principles of international law concerning friendly relations 

and co-operation among states in accordance with the Charter of the United Nations, A/Res/25/2625, 24 October 1970. 

Elektron versiya: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm 
17 Dinh N. Q., Daillier P. et Pellet A. Droit international public   p. 438. 
18 (Nicaragua v. United States of America), p. 133, paragraph 264. 
19 Litfin K. T. Sovereignty in World Ecopolitics, Mershon International Studies Review, vol.41, №2, 1997, p. 186. 
20 Litfin K. T. Sovereignty in World Ecopolitics, Mershon International Studies Review, vol.41, №2,  pp. 186-187. 
21 Marée noire dans le golfe du Mexique: BP va payer 2 milliards de plus que prévu, Le Monde, le 06 octobre 2015. 

Elektron versiya: http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2015/10/05/maree-noire-dans-le-golf-du-mexique-bp-va-

payer-2-milliards-de-plus-que-prevu_4782958_1652666.html 
22 Litfin K. T. Sovereignty in World Ecopolitics, Mershon International Studies Review, vol.41, №2, 1997, p. 186. 

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2015/10/05/maree-noire-dans-le-golf-du-mexique-bp-va-payer-2-milliards-de-plus-que-prevu_4782958_1652666.html
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2015/10/05/maree-noire-dans-le-golf-du-mexique-bp-va-payer-2-milliards-de-plus-que-prevu_4782958_1652666.html
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İkincisi, insan hüquqları məsələsinin müdaxilə üçün əsas hesab edilməsi, xüsusilə “insan hü-

quqlarının beynəlxalq qorunması və humanitar hüquq anlayışlarının inkişafı” daxili işlərə qarışma-

ma prinsipinə xələl gətirir, suverenliyə ciddi təhdid kimi dəyərləndirilir23. Suverenliyin əsas ifadəsi 

olan hakimiyyət daxili münasibətləri tənzimləyir, xarici müdaxilə onun aliliyi və nəzarət funksiyası 

ilə ziddiyyət təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, böyük dövlətin insan hüquqlarını əsas gətirməsini və güc-

dən istifadə etməklə müdaxilə etməsini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Nikaraqua Amerika Birləş-

miş Ştatlarına qarşı işində qəbul etmir. Məhkəmənin fikrincə, ölkənin qoşulduğu insan hüquqları 

konvensiyalarından irəli gələn müddəaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilat tərəfin-

dən monitorinq aparılır və “gücdən istifadə bu hüquqların qorunmasının yerinə yetirilməsi və yoxla-

nılması üçün uyğun metod ola bilməz”. Məhkəmə qərara gəlir ki, “Nikaraquada insan hüquqlarının 

qorunması səbəb kimi ABŞ-ın davranışını hüquqi cəhətdən əsaslandıra bilməz”24. 

Qeyd etmək lazımdır ki, insan hüquqlarının inkişafı ikinci dünya müharibəsindən sonraya tə-

sadüf edir. Yeni yanaşma fərdləri qrup halında və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə deyil, məhz 

ayrılıqda fərd kimi nəzərdən keçirir. Maraqlıdır ki, suverenlik mövqeyindən çıxış edən və insan hü-

quqları ideyasının BMT Nizamnaməsində əks edilməsinə skeptik yanaşan ABŞ və digər böyük döv-

lətlər sonradan mövqelərini dəyişib bu istiqamətdə atılan addımları dəstəkləmişlər25. Beynəlxalq və 

regional təşkilatlar çərçivəsində nəzarət orqanının və ya məhkəmənin yaradılması ilə fərdlərin bey-

nəlxalq hüququn subyektinə çevrilməsi istiqamətində mühüm addım atılmışdır. Avropa insan hü-

quqları məhkəməsi bu istiqamətdə ən mühüm struktur hesab edilir. Əgər əvvəllər Avropa Şurasına 

üzv olan dövlət Avropa insan haqları konvensiyasını və konvensiyanın yaratdığı məhkəmənin yuris-

diksiyasını qəbul etməklə bağlı müəyyən azadlığa malik idisə, hazırda yeni üzv dövlət üçün bu av-

tomatik öhdəliyə çevrilmişdir. Məhkəməyə hər bir fərdin müraciət etmək hüququnun tanınmasının 

suverenliyə yeni təzyiqlər yaratması şübhəsizdir, lakin bu məhkəmə “tribunal deyil” və müraciətin 

konkret prosedurlara riayət etməsi və daxili imkanların tükənməsindən sonra mümkün olması, döv-

lətin suverenliyini qorumaq məqsədi daşıyır26.    

Keçən əsrin 80-ci illərinin sonundan başlayaraq, daxili işlərə qarışma halları daha çox müşahi-

də edilir və müxtəlif arqumentlərlə, o cümlədən insan hüquqlarının pozulması ilə əsaslandırılır. Nə-

zəri baxımdan XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq bəzi hüquqşünasların humanitar müdaxilə hüqu-

qunu əsaslandırması institusional səviyyədə BMT Baş Assambleyasının 1988-ci ilin 8 dekabr tari-

xində qəbul etdiyi “təbii fəlakət və oxşar fövqəladə vəziyyət qurbanlarına humanitar yardım” adlı 

qətnaməsıində öz ifadəsini tapır. Qətnamə beynəlxalq birliyi qurbanların qorunmasına öz töhfəsini 

verməyə çağırır və bununla da humanitar müdaxiləni qəbul edir, eyni zamanda, müdaxilənin sırf 

humanitar məqsədlər üçün həyata keçirilməsinin və dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və milli 

vahidliyinə hörmətlə yanaşmağın zəruriliyini təsdiq edir27. 1990-cı ilin 14 dekabr tarixində qəbul 

edilən eyni adlı qətnamədə sözü gedən qurbanlara yardım etmək üçün humanitar dəhlizin təmin 

edilməsi məqsədilə müdaxilə obyekti olan dövlətlə əlaqəli şəkildə fəaliyyətin göstərilməsinə və hə-

min dövlətin razılığının alınmasına istinad edir28. Qətnamə bu tipli müdaxilənin suverenliyə zərbə 

olmasını nəzərə alaraq, dövlətləri neytrallıq və tərəfsizlik prinsiplərinə riayət etməyə çağırır. Lakin 

müdaxilə hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının monopoliyasında olduğu üçün istənilən müdaxilə 

onun qəbul etdiyi qətnamə əsasında həyata keçirilməlidir ki, leqal xarakter daşısın. Beynəlxalq hü-

quq və suverenlik konsepsiyasının mahiyyəti hər hansı müdaxilənin leqal olmasını (legitim müdafiə 

                                                 
23 Lapidoth R. Sovereignty in transition   p. 335. 
24 (Nicaragua v. United States of America), pp. 134-135. 
25 Krasner S. D. Abiding sovereignty    p. 239. 
26 Dhommeaux J. Souveraineté face au droit international des droits de l’homme   p. 102. 
27 General Assembly of the United Nations. Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar emer-

gency situations, A/RES/43/131, 8 December 1988. Elektron versiya:  

https://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r131.htm 
28 General Assembly of the United Nations. Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar emer-

gency situations, A/RES/45/100, 14 December 1990. Elektron versiya: 

https://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r100.htm 

https://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r131.htm
https://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r100.htm
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hüququndan başqa) tələb edir. Lakin müdaxilə heç də hər zaman yerdəki vəziyyətın düzgün və ya 

obyektiv qiymətləndirilməsi əsasında Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamə ilə həyat keçiril-

mir, bir çox hallarda böyük dövlətlərin marağında irəli gəlir. Məsələn ABŞ-ın 2000-ci illərin əvvəl-

lərində Əfqanıstana və İraqa qeyri-leqal hərbi müdaxilələri sonradan Təhlükəsizlik Şurasının qətna-

mələri ilə müəyyən çərçivəyə salındı29. NATO-nun Kosovo məsələsində hərbi müdaxilədən istifadə 

etməsi ((1999-cu ilin martın 24-də Serbiyaya qarşı hərbi hava əməliyyatları başlayır) insan hüquqla-

rından daha çox geosiyasi maraqlara xidmət edirdi. (Kosovonun yekun statusu ərazi bütövlüyü prin-

sipi çərçivəsində öz həllini tapmalı idi. Lakin 2005-ci ildə BMT-dən mandat alan Finlandiyanın 

keçmiş prezidenti Marti Axtisaarinin Kosovonun yekun statusu ilə bağlı 2007-ci ildə Təhlükəsizlik 

Şurasına təqdim etdiyi təkliflərdə Kosovoya müstəqil dövlət statusunun tanınması nəzərdən keçiri-

lirdi. Belə bir şəraitdə, 2008-ci ilin fevral ayının 17-də Kosovo müstəqilliyini elan edir). NATO-nun 

hərbi-hava müdaxiləsi “Vestfaliya və daxili suverenlik qaydalarını iqnor edir”30 və orada yeni pro-

tektorat forması tətbiq edilir31. Bütün bunlar suverenliyə qarşı yönəlmiş zidd fəaliyyətdir.  

Humanitar müdaxilə xoşməramlı niyyət daşısa da, selektiv şəkildə həyata keçirilmiş və insan 

hüquqlarının kobudcasına pozulması hallarının qarşısını almamışdır. XX əsrin son onilliyində Xo-

calıda, Ruandada, Serebrenitsada dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında soyqırım aktları törədilmiş, 

lakin bu faciələrin qarşısını almaq üçün dünya birliyi heç bir real addım atmamışdır.  

Üçüncüsü, həm doktrinada, həm də BMT çərçivəsində humanitar müdaxilədən “qorumaq məsuliy-

yəti”nə keçid baş vermişdir. 1999-cu ildə BMT Baş katibi Kofi Annan beynəlxalq birliyi insan hüquqları-

nın qorunması ilə bağlı addımların atılmasına, o cümlədən mülki insanların qorunması üçün müdaxiləni 

nəzərdə tutan yeni normanın inkişaf etdrilməsinə çağırmışdır. Bu müdaxilə humanitar yardımdan gücdən 

istifadəyə qədər olan vasitələri nəzərdə tuturdu. Kofi Annanın məntiqi ilə yeni normanın inkişafı dövlət su-

verenliyi ilə ziddiyyət təşkil etmir, çünki qloballaşma və beynəlxalq əməkdaşlıq suverenliyin yenidən tə-

yin edilməsini şərtləndirmiş və dövlət insanların xidmətində olan alətə çevrilmişdir. O, eyni zamanda, mü-

daxilə ilə bağlı beynəlxalq konsensusun olmasını və müdaxilənin legitim və universal prinsiplərə əsaslan-

malı olduğunu vurğulamışdır32. Kanada hökumətinin müxtəlif fondlarla birgə yaratdığı Dövlət Suverenliyi 

və Müdaxilə üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (International Commission on Intervention and State Sovere-

ignty-ICISS) hesabatında beynəlxalq birliyin humanitar müdaxilələrlə bağlı müzakirəsinə “qorumaq mə-

suliyyəti”ni əlavə etmişdir33. Komissiyanın 2001-ci ildə hazırladığı eyni adlı hesabatında, suverenlik mə-

suliyyət anlamında nəzərdən keçirilir və bu məsuliyyət xaricdə digər dövlətlərin suverenliyinə hörməti, da-

xildə isə vətəndaşların hüquqlarını qorumağı əhatə edir. Suverenlik təkcə dövlətin öz daxili işlərinə nəzarət 

etmək hüququ ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda, dövlətin öz sərhədləri daxilində insanları qorumaq öhdəli-

yi ilə müşayiət edilir və bu suverenliyin transferi və ya zəifləməsi deyil, onun yenidən dəyərləndirilməsi 

kimi təhlil edilir. Komissiya daha da uzağa gedərək belə bir təkliflə çıxış edir ki, əgər bir dövlət öz daxilin-

də yaşayan insanları qoruya bilmirsə və ya qorumaq istəyi yoxdursa, məsuliyyət beynəlxalq birliyin üzəri-

nə düşür34. Komissiya nəzarət suverenliyini məsuliyyət suverenliyi ilə əvəz etməklə suverenliyin yeni 

əsaslarını ifadə etməyə çalışır. Suverenliyin daxili və xarici funksiyalarında “nəzarət”lə bərabər “öhdəlik” 

doğurması ideyasındakı əsas məsələ məhz burada üzə çıxmağa başlayır. BMT Baş katibi Kofi Annan tərə-

findən yaradılmış Təhdidlər, Çağırışlar və Dəyişiklik üzrə Yüksək Səviyyəli Panel isə 2004-cü ildə yaydı-

ğı “Daha təhlükəsiz dünya: bizim bölüşdürülmüş məsuliyyətimiz” adlı hesabatda dövlətin beynəlxalq öh-

dəliklərinin yerinə yetirməsinin qarantı kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çıxış etdiyini və dövlətlərin 

öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə kollektiv təhlükəsizlik prinsiplərinə əsaslanan müdaxilə-

                                                 
29 Dhommeaux J. Souveraineté face au droit international des droits de l’homme    p. 117. 
30 Krasner S. D. Abiding sovereignty   p.244. 
31 Krasner S. D. Sharing sovereignty: new institutions for collapsed and failing states, International   p. 103. 
32 Annan K. Two Concepts of Sovereignty, The Economist, 18 September 1999. Elektron versiya: 

https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty 
33 Slaughter A.-M. Security, solidarity, and sovereignty: the grand themes of UN reform, The American     p. 627. 
34 The Responsibility To Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, De-

cember 2001. Elektron versiya: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf  

https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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nin qaçılmaz olduğunu bildirir35. Bu yanaşma BMT-nin üzərinə xüsusi missiya qoyur və onu bir növ döv-

lətləri əvəz edən fövqəl element kimi təsvir edir, halbuki BMT bu missiyanı üzərinə götürməyə hazır de-

yil. Bununla belə, Baş Assambleya 2005-ci ilin 16 sentyabrında qəbul etdiyi “2005-ci il Dünya sammitinin 

yekun sənədi””nin 138 və 139-cu bəndlərində həm dövlətlərin, həm də BMT çərçivəsində beynəlxalq bir-

liyinin qorumaq məsuliyyəti prinsipini təyin edir36, 2009-cu ilin 14 sentyabr tarixində isə “qorumaq məsu-

liyyəti” adlı qətnamə qəbul edir37. BMT Baş katibinin 2009-cu il hesabatında “qorumaq məsuliyyəti”nin 

suverenliklə ziddiyyət təşkil etmədiyi qeyd edilir, onun humanitar müdaxilə ideyasından deyil, məhz mə-

suliyyətə əsaslanan pozitiv suverenliyin konsepsiyasından irəli gəldiyi vurğulanır38. “Qorumaq məsuliyyə-

ti” anlayışının belə interpretasiyası müdaxilənin yeni və geniş konturlarını cızmaqla müəyyən risklərə və 

böyük dövlətlərin gücdən sui-istifadə hallarına yol aça bilər. İnsan hüquqlarının müəyyən hallarda kütləvi 

pozulmasını heç kim inkar etmir, lakin ondan siyasi müstəvidə eqoist maraqların alətinə çevrilməsi qəbul 

edilməzdir. “Kosovoya müdaxilə ilə bağlı NATO-nun əsas dövlətlərinin səsləndirdiyi səbəblər 1820-ci il-

lərdə Yunanıstanın müstəqillik müharibəsinə müdaxilə və ya 1870-ci illərdə birinci Balkan müharibələrin-

dən sonra Berlin Konqresində azlıqların hüquqlarını da əhatə edən sülh razılaşmasının vasitəçiliyi üçün bu 

eyni dövlətlərin bəzilərinin səsləndirdiyi səbəblərdən çox da fərqli deyil. Hər üç halda böyük dövlətlər di-

gər siyasi aktorun daxili işlərinə qarışmasını azlıqların qorunması və beynəlxalq sabitliyin təmin edilməsi 

zərurətinə istinad edərək əsaslandırmışlar”39.  

Göründüyü kimi müxtəlif əsrlərdə baş verən müdaxilə hallarını eyni tipli siyasi arqumentlərlə 

əsaslandırmağa cəhd etmişlər, lakin bu arqumentlər hüquqa zidd xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Ona 

görə də, “böyük dövlətlər öz maraqları tələb edəndə müdaxilə etməmə normasını hər zaman poz-

muşlar, mümkün olanda kollektiv şəkildə (Müqəddəs İttifaq, BMT Təhlükəsizlik Şurası), lazım 

olanda birtərəfli qaydada hərəkət etmişlər”40. Bu müdaxilələr adətən daimi xarakter daşımır, lakin 

baş verdiyi qısa müddət ərzində dövlət suverenliyinə xələl gətirir41. 
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ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Фазиль Зейналов 

Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики 

f.zeynalov12@gmail.com 

 

В статье «Принцип невмешательства во внутренние дела государства и возможности 

вмешательства» автором проанализирована одна из важнейших проблем современных меж-

дународных отношений – вопрос суверенного управления государством его внутренних дел. 

Принцип невмешательства во внутренние дела вытекает из сущности суверенного государ-

ства, обуславливает его свободное и независимое функционирование и в то же время при-
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зван защищать его от вмешательства претендентов на универсальную власть и других субъ-

ектов. Хотя этот принцип и возник гораздо позже подписания Вестфальского соглашения, он 

по сути являлся основным элементом, определяющим порядок в образованной этим миром 

системе. В XХ веке этот принцип стал ключевым элементом позитивного права, найдя свое 

отражение в уставах Лиги Наций, Организации Объединенных Наций и других международ-

ных документах. Но в конце XX века разные подходы показали ослабление практической 

значимости этого принципа, в результате чего возникла необходимость его переосмысления. 

Экологические проблемы планетарного масштаба выходят за пределы национальных границ 

и заставляют государство становиться более чувствительным и отзывчивым, а также оказы-

вают давление на его суверенитет. В то же время использование прав человека для вмеша-

тельства во внутренние дела в любой форме противоречит суверенитету. Использование по-

нятий «гуманитарное вмешательство» и концепции «Обязанность защищать» в рамках Орга-

низации Объединенных Наций указывает на то, что вмешательство получает более масштаб-

ный характер. 

Ключевые слова: Принцип невмешательства во внутренние дела, Лига Наций, ООН, 

права человека, гуманитарное вмешательство, ответственность защиты 

 

THE PRINCIPLE OF NON-INTERVENTION IN THE INTERNAL AFFAIRS OF STATE 

AND POSSIBILITIES OF INTERVENTION 

 

Fazil Zeynalov 

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan 
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In the article, entitled “The principle of non-intervention in the internal affairs of state and 

possibilities of intervention”, the author gives analysis of one of the most important challenges in 

current international relations - the question of sovereign rule by state of its internal affairs. The 

principle of non-intervention in the internal affairs derives from the essence of a sovereign state, 

determining its free and independent functioning, and at the same time serves to protect it from the 

intervention of pretenders to universal power and other subjects. Though this principle appeared 

much later after the Westphalia Treaty was signed, it was basically the main element determining 

the order in the system formed in this world. This principle, in the twentieth century, has become a 

key element of positive law, reflected in the Covenant of the League of Nations, the Charter of the 

United Nations and other international documents. However, by the end of the 20th century, various 

approaches demonstrated weakening of practical significance of this principle, which necessitated 

different interpretation. Environmental challenges of planetary scale go beyond national borders and 

make the state become more sensitive and responsive, also exerting pressure on its sovereignty. 

Moreover, the use of human rights for interfering in internal affairs in any form is contrary to the 

sovereignty of a state. The practices of using the concepts of “humanitarian intervention” and “re-

sponsibility to protect” within the framework the United Nations indicates that the intervention is 

becoming more widespread. 

Keywords: The principle of non-intervention in the internal affairs, League of Nations, UN, 

human rights, humanitarian intervention, responsibility to protect 
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