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ƏZİZ GƏNC TƏDQİQATÇILAR!
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis olunması son zamanlar AMEA-da aparılan yeni islahatların ruhundan doğmuşdur. Akademiyanın ölkənin layiqli elm mərkəzinə çevrilməsi, intellektual
potensialımızın gücləndirilməsi bilavasitə gənclərin bu islahatlara cəlb olunması və onların bu işlərdə
yaxından iştirakından asılıdır. Təcrübə onu göstərir ki, gəncliyin daxili imkanları, özünə inamı, yeniliyə və təşəbbüskarlığa meyilliliyi hər zaman quruculuq proseslərinin daha mükəmməl və keyfiyyətli
həyata keçirilməsinə töhfə vermişdir. Gənclik fiziki güclə mənəvi-intellektual potensiyanın vəhdətindən doğan fenomendir. Bu enerjinin düzgün hədəflərə, məqsədlərə doğru yönəldilməsi inkişafın açarının ələ keçirilməsi deməkdir. Bizim məqsədimiz Akademiya gəncliyini elmin avanqardına çevirmək,
ölkənin ümumi inkişaf tempinə uyğunlaşdırmaq və onu beynəlxalq müstəvidə ən müxtəlif sahələr üzrə dövlətin təmsilçisinə çevirməkdir.
Düşünürəm ki, yeni təsis olunan bu elmi-dövri nəşr elmi gəncliyin əldə etdiyi nəticələrin geniş miqyasda müzakirəsi, elmi-tədqiqat işlərinin müasirləşməsi və ümumi intellektlərinin zənginləşməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Arzu edirəm ki, bu jurnal tezliklə beynəlxalq elmi arenada öz yerini tapsın və nüfüzlu nəşrlər sırasına daxil olsun!

Hörmətlə,
Akif Əlizadə
AMEA-nın prezidenti, akademik
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UOT: 621.315.

TlGaTe2 KRİSTALININ İON KEÇİRİCİLİYİ VƏ HƏCMİ YÜKLƏRİN YARATDIĞI
POLYARLAŞMA

N.Ə. Əliyeva, R.A. Məmmədov, A.Ə. Rəsulova
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
nur.elizade@rambler.ru
TlGaTe2 kristalının elektrik xassələri 100÷450K temperatur intevalında sabit və dəyişən elektrik sahələrində tədqiq olunmuşdur. Sabit elektrik sahəsində elektrik keşiriciliyinin (σ) zamandan
asılı olaraq azalması müşahidə olunmuşdur. Kompleks impedans spektrli (Z*(f)) 25 -106 Hs tezlik
intervalında ölçülmüşdür. Ekvivalent sxem əvəzləmələri üsulundan istifadə etməklə (Z″-Z′) kompleks müstəvi diaqramları analiz olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan temperatur və tezlik
intervalında TlGaTe2 birləşməsinin elektrik xassələri Pt təcridedici elektrodu yaxınlığında yığılmış
yükdaşıyıcıların və Tl ionlarının sıçrayışı ilə təyin olunur.
Açar sözlər: Təcridedici elektrod, kompleks impedans spektri, ekvivalent sxem,qodoqramma.
Giriş
TlGaTe2, TlInSe2, TlInTe2 birləşmələrinin elektrik və dielektrik xassələri geniş tədqiq edilmiş
və otaq temperaturundan yuxarı temperaturlarda, onlarda superion keçiriciliyi müşahidə olunmuşdur [1-4]. Müşahidə edilən keçiriciliyik Tl+1 ionlarının tallium altqəfəsində (Ga3+Te2-, In3+Se22, In3+
Te2-) nanozəncirləri arasında diffuziyası ilə əlaqələndirilmişdir.
Hazırkı işdə TlGaTe2 kristalında ion keçiriciliyi prosesləri və həcmi yük polyarizasiya effektləri öyrənilib. Sabit elektrik sahəsində elektrik keçiriciliyinin dəyişmə kinetikası ( σ(t)) və 25-106 Hs
tezliklər intervalında Z*(f) kompleks impedans spektrinin tədqiqi verilmişdir.
Eksperimentin metodikasi
TlGaTe2 birləşməsi vakuumda kvars ampulada ilkin komponentləri (təmizlik dərəcəsi 99,99%)
əritməklə sintez olunmuş, onun monokristalı isə Bricman metodu ilə yetişdirilmişdir. TlGaTe2 kristalının elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığını tədqiq etmək üçün materialdan müstəvi konden-sator hazırlanmışdır. Kondensatorun səthinə platin və gümüş elektrod çəkilmişdir. TlGaTe2 kristalının
elektrik keçiriciliyi rəqəmli E7-25 immitans çihazı vasitəsi ilə tədqiq olunmuşdur.
Eksperimental nəticələr və onlarin müzakirəsi
Tədqiq olunan TlGaTe2 kristalında keçiriciliyin, dielektrik nüfuzluğunun və dielektrik itki bucağı tangensinin temperatur asılılıqlarının təhlili materiallarda gözə çarpan ion daşınmasının başlanğıcının temperatur oblastlarını müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Şəkil 1 (a və b)-dən göründüyü kimi, gümüş elektrodlu özəkdə ölçü apardıqda platin elektrodlu özəkdəkinə nəzərən dielektrik
nüfuzluğunun 3,5 dəfə, dielektrik itki bucağı tangensinin qiymətinin 30 dəfə daha sürətli artımı və
keçiriciliyin isə 10 dəfə azalması müşahidə olunur.
Şək. 1(a və b)-dan göründüyü kimi, dielektrik nüfuzluluğunun kəskin artması müşahidə olunur. ε kəskin böyüməsi onunla bağlıdır ki, temperaturun yüksəlməsi ion yük daşıyıcılarının konsentrasiyasının artması ilə müşaiyət olunur və bloklayıcı xarakterli elektrodların tədqiqi zamanı xarici potensiallar fərqi tətbiq olunduqda nümunənin elektrodlara yaxın hissələrində (oblastlarında)
həcmi elektrik yüklərinin yaranması başlayır. Bu da nümunənin ölçülən tutumunun və beləliklə də
dielektrik nüfuzluluğunun kəskin artmasına gətirib cıxarır [1].
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Şəkil 1. TlGaTe2 kristalının keçiriciliyinin, dielektrik nüfuzluğunun və itgi bucağının tangensinin
temperaturdan asılılığı. Gümüş (a) və platin (b) kontaktlarından istifadə olunmuşdur. Ölçmələr 100
kHs tezlikdə aparılmışdır
Yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi 200–300 K temperatur oblastında 0,2 eV təşkil edir. Bu
da daşıyıcıların aktivləşməsinin termik təbiətə malik olmasını sübut edir. Daşıyıcıların aktivləşmə
enerjisinin aşağı qiymətlərindən (Т 200 K-də) daha yüksək (T200 K-də) qiymətlərinə keçid, bizim fikirimizcə, nümunənin tam keçiriciliyində ion daşınmasının töhfəsinin kəskin artması ilə bağlıdır. Dielektrik nüfuzluluğunun kəskin artması məhz həmin temperatur oblastında müşahidə olunur.
250 K temperaturdan başlayaraq impedansın xəyali (Z") hissəsinin sürətli azalması və həqiqi
(Z´) hissəsinin isə artması müşahidə olunur (şəkil 2, a və b). İmpedansın həqiqi hissəsində ion keçiriciliyinin başlanğıcına uyğun olan temperaturlar oblastında maksimumlar müşahidə olunur. Bu xüsusiyyətlər həmçinin dielektrik nüfuzluluğunun və dielektrik itki bucağı tangensinin gedişində də
mövcuddur [2].
Keçiriciliyin elektron toplananı Vaqnerin polyarlaşma metodunun köməyi ilə təyin edilmişdir.
Vaqner metodu aşağıdakı hadisəyə əsaslanır: ion və ya elektron-ion səciyyəli yük daşınmasına malik bərk elektrolitlərdə sabit cərəyanda elektrik keçiriciliyinin ölçülməsi zamanı vaxt ötdükcə keçiriciliyin dəyişməsi müşahidə olunur [3].
Bu hadisə nümunənin yerləşdiyi özəkdə polyarlaşma prosesinin meydana çıxması, yəni nümunə-elektrod sərhədində ikiqat elektrik təbəqəsinin yaranması ilə bağlıdır. Təcridedici elektrodlar
nümunə-elektrod sərhəddində yükün daşınmasında iştirak edən ionları saxladığından (ləngitdiyindən), mütəhərrik ionlar sabit elektrik sahəsinin təsiri altında mənfi yüklənmiş elektrodun yaxınlığında yığılır və nümunənin həcmində konsentrasiya qradiyenti yaradırlar. Müsbət yüklənmiş ionların
konsentrasiya qradiyentinin mövcudluğu ionların, yəni ionların dreyf axınının əksinə yönəlmiş diffuziya selinin yaranmasına gətirir. Stasionar (qərarlaşmış) halda dreyf və diffuziya selləri bir-birini
kompensasiya edir və nümunədən yalnız elektron cərəyanı axır. Bu zaman nümunənin müqaviməti
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ρ∑=ρi + ρe qiymətindən (ilk zaman anında) stasionar (qərarlaşmış) polyarlaşmış haldakı ρe qiymətinə qədər dəyişir. Beləliklə, xüsusi müqavimətin zamandan asılılığından keçiriciliyin elektron və ion
toplananlarının nisbətini müəyyən etmək olar [1].
TlGaTe2 birləşməsini əvvəlcə T=300 K sonra isə T=385 K temperaturlarda sabit saxlamaqla
nümunəyə 30 V/sm intensivlikli sabit elektrik sahəsi tətbiq etməklə cərəyan şiddətinin zamandan
asılılığını ölçərkən müəyyən etdik ki, temperatur artdıqca ion toplananının payı artır (şək. 3). Şək.
3-dən göründüyü kimi 250K temperaturda ion toplananının payı 30 faizə yaxın olduğu halda, 320K
temperaturda 60 faizə yaxın olur. TlGaTe2 birləşməsini ölçmə zamanı elektrik xassələrinə elektrodla nümunə sərhəddində baş verən hadisələr təsir etdiyindən və bu təsirin keçiricilikdə rolunu müəyyən etmək üçün impedans spektroskopiyası metodundan istifadə etmişik. Metodun köməyi ilə impedans qodoqrafları qurularaq şək. 4-da

Şəkil 2. TGaTe2 kristalının kompleks impedans spektrinin xəyali və həqiqi hissəsinin
temperaturdan asılılığı
ölçmələr gümüş (a) və platin (b) kontaktdan istifadə etməklə aparılmışdır (100kHs)

Şəkil 3. TlGaTe2 kristalının müxtəlif temperaturlarda elektrik cərəyanının zamandan asılılığı
1-300 K, 2-385 K
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Şəkil 4. TlGaTe2 kristalının impedans spektri. a- (gümüş kontakt) 1-300K, 2-392K;
b- (platin kontakt) 1-300K, 2-392K;
Sabit elektrik sahəsində keçiriciliyin vaxt keçdikcə azalması (şək. 4.3 (a)) sübut edir ki, TlGaTe2 kristalının elektrik xassələri həm sistemin həcmi xüsusiyyətlərindən, həm də elektrodyanı hadisələrdən asılıdır. Bu, dreyf və diffuziya cərəyanların qarşılıqlı kompensasiyası, eləcə də bloklayıcı
elektrodların yaxınlığında həcmi yük oblastlarının yaranması ilə izah olunur.
Müxtəlif proseslərin töhfələrini nümunənin tutumunu və elektrik keçiriciliyini temperatur və
tezliklərin kifayət qədər geniş intervalında ölçmək yolu ilə ayırmaq olar. Şək. 4.3 (a)-nın məlumatlarına əsasən görünür ki, həcmi-yük polyarlaşması prosesləri infra-alçaq tezliklər oblastında 1/(2πτsc) ~ 10-4-10-5 Hs oblastında baş verir. Keçiriciliyin tezlik xarakteristikalarını öyrənmək məqsədi ilə
101- 105 Hs diapazonunda TlGaTe2 kristallarının kompleks impedans spektrləri Z=٭1/σ ٭ölçülmüşdür. Şəkil 4.4-də xüsusi impedansın həqiqi hissəsinin Z′(f) pilləli dəyişməsi və xəyali hissəsinin
Z″(f) maksimumu şəklində anomaliyalardan görünür ki, (Z′─ Z″) kompleks müstəvisindəki diaqramlar iki əsas prosesin mövcud olduğunu sübut edir. Onlardan birinə yarımçevrələr, digərinə isə
aşağı tezlik oblastında şüalar uyğun gəlir (şək. 4.5).
Qodoqrafların aşağı tezlikli hissəsində (şək.4.5, a) şüalar həcmi-yük polyarlaşması ilə izah
edilə bilər; o, bloklayıcı elektrodlar olduğu halda vaxt keçdikcə keçiriciliyin azalmasına gətirir (şək.
4.3). Alınmış məlumatlar göstərir ki, 102 -106 Hz tezliklər diapazonu üçün TlGaTe2 kristalında
elektrodyanı oblastlarda yükdaşıyıcıların yığılması baş vermir (platin kontaktlar).
Beləliklə, sabit elektrik sahəsində platin elektrodlardan istifadə etməklə TlInSe2 kristallarının
elektrik keçiriciliyinin vaxt keçdikcə, dreyf və diffuziya cərəyanlarının qarşılıqlı kompensasiyası ilə
şərtlənən əhəmiyyətli dərəcədə azalması aşkar edilmişdir.
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Nəticə
Kompleks impedans spektrlərinin öyrənilməsi əsasında göstərilmişdir ki, tədqiq edilən temperatur-tezlik intervalında TlGaTe2 kristallarının elektrik xassələri iki əsas prosesin mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Proseslərdən biri düyünlərarası ionların sıçrayışlı keçiriciliyinə uyğundur, digəri isə bloklayıcı elektrodların yaxınlığında yükdaşıyıcıların yığılması ilə bağlıdır. Alınmış məlumatlar göstərir ki,
TlGaTe2 kristalında 102 Hz-dən aşağı tezliklərdə elektrodyanı oblastlarda yükdaşıyıcıların yığılması
özünü göstərir, 102 -106 Hz tezliklər diapazonunda isə özünü göstərmir (platin kontaktlar).
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THE POLARIZATION CAUSED BY VOLUME CHARGES AND IONIC CONDUCTIVITY
IN TlGaTe2 CRYSTALS
N.A. Alieva, R.A. Mammadov, A.A. Rasulova
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
nur.elizade@rambler.ru
In temperature range 100÷450 K, in constant and alternating electric field the TlGaTe2
crystals are investigated. In constant electric field reduction of conductivity in time is revealed.
Spectra of complex impedance in a frequency range 25-106 Hz are measuremed. The analysis of
diagrammes in a complex plane (Z ″− Z ′) is carried out with use of equivalent circuits method. It is
shown, that in the investigated interval of temperatures and frequencies electric properties of
TlGaTe2 crystals are defined by hopping conductivity and accumulation of charge carriers near to
blocking platinum electrodes.
Keywords: isolating electrode, complex impedance spectrum, equivalent circuit, embodiment
ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ОБЪЕМНЫМИ ЗАРЯДАМИ И ИОННАЯ
ПРОВОДИМОСТЬ В КРИСТАЛЛАХ TlGaTe2
Н.А. Алиева, Р.А. Маммадов, А.А. Расулова
Институт Радиационных Проблем Националъная Академия Наук Азербайджана
nur.elizade@rambler.ru
Исследованы кристаллы TlGaTe2 в постоянном и переменном электрическом поле в температурной области 100÷450К. Обнаружено уменьшение электропроводности σ со временем в
постоянном поле. В диапазоне частот 25−106 Гц измерены спектры комплексного импеданса
Z(٭f). Анализ диаграмм в комплексной плоскости (Z″−Z′) проведен с использованием метода
эквивалентных схем замещения . Показано, что в исследованном интервале температур и частот электрические свойства кристаллов TlGaTe2 определяются прыжковой проводимостью и
накоплением носителей заряда вблизи блокирующих платиновых электродов.
Ключевые слова: изолирующий электрод, спектры комплексного импеданса, эквивалентная схема, воплощение

10

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №1

UOT: 621.315.592
LAYLI GaSe MONOKRİSTALININ ELEKTRİK VƏ FOTOKEÇİRİCİLİYİNƏ
γ- KVANTLARIN TƏSİRİ
L.E. İsgəndərova, S.A. Hacıyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, AZ-1143
lamiye.isgenderova.96@mail.ru
GaSe monokristalının elektrik və fotoelektrik xassələrinə ɣ- kvantların təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, aşağı şüalanma dozalarında (Ф< 50 krad) yaranan donor tipli səviyyələr ilkin akseptor
səviyyələrini qismən kompensasiya etdiyindən GaSe monokristalının fotokeçiriciliyi artır, elektrikkeçiriciliyi isə azalır. Yüksək şüalanma dozalarında (Ф> 50 krad) isə şüalanma zamanı yaranan komplekslərin
dissosasiyası nəticəsində nümunələrin keçiriciliyi azalır. Alınmış nəticələr əsasında laylı GaSe monokristalında defektyaranma mexanizmi verilmişdir.
Açar sözlər: elektrik keçiriciliyi, fotokeçiricilik, defektyaranma, γ- kvant, rekombinasiya.
Giriş
A3B6 növlü birləşmələr qrupuna daxil olan GaSe və onun anoloqları laylı quruluşa malikdir. Bu birləşmələr əsasən iki quruluşda kristallaşır [1,2,7,8]. AIIIBVI tipli GaS, GaSe, GaTe, İnSe və İnS yarımkeçirici birləşmələri laylı strukturda kristallaşırlar. Bu birləşmələr güclü anizotrop xassəsinə malik olma xüsusiyyətlərinə görə digər yarımkeçirici birləşmələrdən fərqlənirlər. GaSe monokristalında əsasən laylar arasında qarşılıqlı təsiri Kulon qüvvələrinin kiçik əlavəsi ilə Van-der-Vaals qüvvəsi yaradır. Lay daxilində isə
rabitə qüvvəsi, əsasən, ion-kovalent tiplidir. GaSe-də laylar atomların “C” - oxu boyunca Se-Ga-Ga-Se ardıcıllığı ilə yerləşən dörd təbəqədən ibarətdir və elementar özəkdə iki lay vardır. Layın daxilində atomların
yerləşməsi D6h1 fəza qrupuna uyğundur [1,3,6,9]. GaSe monokristalının spektrin görünən oblastında yüksək fotohəssaslığa malik olması, onun əsasında optoelektron cihazların, o cümlədən fotoqəbuledicilərin
hazırlanmasına imkan verir [4,5,10]. Yarımkeçirici materialların, o cümlədən GaSe monokristalının elektrik və fotoelektrik xassələrinə ionlaşdırıcı şüaların təsiri araşdırılmadığından, laylı kristallarda cərəyanın
mexanizmi haqqında yekun mexanizm yaratmaq mümkün olmamışdır. Bu məqsədlə GaSe monokristalının elektrik sahəsinə ɣ- kvantların təsiri tədqiq edilmişdir.
Nümunənin alınması və ölçmə metodikası
Tədqiq etdiyimiz A3B6 birləşməli laylı yarımkeçiricilərdən olan GaSe monokristalı Bricmen üsulu
ilə yetişdirilmişdir. Alınmış kristal p-tip keçiriciliyə malikdir və otaq temperaturunda xüsusi müqaviməti
2·109 Om·sm olmuşdur. Ölçüsü 7x3x0,5 mm olan düzbucaqlı formasında olan kristalın uclarına gümüş
pastası ilə elektrik keçirici kontakt vurulmuş və onun elektrofiziki xassələri tədqiq edilmişdir.
Kristallaşma zonasında temperatur qradienti 20-30 K/sm,yetişdirilmə sürəti isə 0,13 mm/saat olmuşdur. Alınmış monokristallar p-tip keçiriciliyə malik olmuş və otaq temperaturunda onların xüsusi
müqaviməti (ρ) isə (107-109) Om sm olmuşdur. Kristalın alınması zamanı yarana biləcək kükürd vakansiyasının miqdarını azaltmaq məqsədi ilə kükürd elementinin artıqlığı nəzərə alınmışdır. Kristal
oxuna nəzərən anizatropluq dərəcəsi ~102 olmuşdur. Kristalların aşqarlanması onların yetişdirilməsi
zamanı həyata keçirilmişdir. Mikroquruluş və rentgenfaza analizləri əsasında müəyyən edilmişdir ki,
alınmış monokristallar bircinslidir və onlarda kristallik yığım müşahidə olunmamışdır. Tədqiqat üçün
lay istiqamətində (0001) skan edilmiş, güzgü səthə malik və qalınlığı 200 mkm olan nümunələr hazırlanmışdır. Omik kontakt almaq üçün gümüş pastadan (akvada) istifadə edilmişdir. Hazırlanmış nümunələrin elektrik və fotoelektrik xassələri 100-300 K temperatur intervalında ölçülmüş və ölçmə zamanı elektrometrik gücləndiricidən (V7-35), monoxramatik işıq dəstəsi almaq üçün MS3504i tipli
monoxramatordan və işıq mənbəyi olaraq halogen lampadan istifadə edilmişdir.
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Təcrübi hissə və nəticələrin müzakirəsi
Şəkil 1-də GaSe monokristalında şüalanmadan əvvəl və sonra Holl əmsalının temperatur asılılığı
göstərilmişdir. Şəkil 1-də 1- ci əyridən görünür ki, şüalanmadan əvvəl təmiz GaSe kristalında Holl əmsalı - Rx 250-90 K intervalında temperaturun artması ilə tədricən azalır və 250-300 K intervalında isə
kəskin düşür. Qeyd edək ki, 1/ Rx – nümunədə sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyasını göstərir və
temperaturun artması ilə onun artdığını müşahidə edirik. 2-4 əyriləri isə müxtəlif şüalanma dozalarına
uyğundur və əyrilərdən görünür ki, şüalanmanın aşağı dozalarında ( 2-ci əyri, 50 krad) Holl əmsalı artır,
yüksək dozalarda isə azalır. Alınan nəticə bizə deməyə imkan verir ki, keçiricilikdə iştirak edən sərbəst
yükdaşıyıcıların konsentrasiyası, enerjisi 1,25 MeV olan ɣ- kvantların şüalanma dozasından asılıdır və
Ф< 50 krad olduqda azalır, Ф> 50 krad isə artır. Əyrilərin meylinin düzxətli hissəsindən şüalanmadan
əvvəl və sonra yaranan defektlərin aktivləşmə enerjisi təyin edilmiş və uyğun olaraq 0,06 və 0,20 eV olmuşdur. Həmin defektlər təbiətcə bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, şüalanmanın aşağı dozalarında yaranan defektlərin aktivləşmə enerjisi 0,20 eV – donor təbiətə malik olduğundan sərbəst yükdaşıyıcıların
konsentrasiyasının azaldığını göstərir. Bu zaman nümunənin elektrikkeçiriciliyi azalır, yüksək şüalanma
dozalarında isə (3-əyri) ilkin səviyyənin konsentrasiyası artdığından (akseptor tipli) sərbəst yükdaşıyıcıların konsentrasiyası artır. Beləliklə, alınan nəticə göstərir ki, aşağı şüalanma dozalarında donor tipli defektlər, yüksək şüalanma dozalarında isə akseptor tipli defektlərin yaranması üstünlük təşkil edir. Şüalandırılmış nümunə T= 200 C temperaturunda t= 1 saat termik dəmləndikdən sonra ilkin vəziyyətinə
qismən qayıdır və dayanaqlı defektlərin yarandığını göstərir (əyri-4).
Şəkil 2- isə GaSe monokristalının şüalanmadan əvvəl və sonra elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı verilmişdir. Şəkil 2-dən görünür ki, şüalanmadan əvvəl (1-əyri) keçiricilik 100-250
K oblastında aktivləşmə enerjisi 0,15 və 0,45 eV olan səviyyələrin boşalması hesabına baş verən
aşqar keçiriciliyi müşahidə olunur. Şüalanma dozası 50 krad olan ɣ-kvantlarla təsirdən sonra nümunənin elektrik keçiriciliyi azalır (2-əyri). Bu isə, şüalanma zamanı yaranan defektin donor təbiətli
olduğunu göstərir. 100 krad şüalanmadan sonra isə keçiriciliyin ilkin nümunəyə nəzərən artması
müşahidə olunur (4-əyri) və yüksək şüalanma dozalarında akseptor tipli defektlərin üstün olduğunu
göstərir və nəticədə keçiricilik artır. Şüalandırılmış nümunə termik dəmləndikdən sonra keçiricilik
azalır və qalıq defektlərin hesabına keçiricilik ilkin hala nisbətən yüksək olur.
Beləliklə GaSe kristalının elektrik xassələrini aşqar atomları ilə idarə etmək mümkündür və
alınmış nəticə yarımkeçiricilər üçün mövcud nəzəriyyəyə uyğundur.

Şəkil 1. GaSe kristalında Holl əmsalının
yinin tempertur asılılığı:
1-şüalanmadan əvvəl; 2- 50 krad,
3- 100 krad şüalqanma dozalarında;
4- T= 200 C temperaturunda t= 1 saat
dəmlənmədən sonra
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Şəkil 2. GaSe kristalında elektrikkeçiricli
temperatur asılılığı:
1-şüalanmadan əvvəl; 2- 50 krad,
3- 100 krad şüalqanma dozalarında;
4- T= 200 C temperaturunda t= 1 saat
dəmlənmədən sonra
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Şəkil 3-də GaSe monokristalında fotokeçiriciliyin spektral paylanması verilmişdir. Fotocərəyanın spektrləri şüalanmadan əvvəl və sonra T=300 K verilmişdir. Şəkil 3-dən görünür ki, şüalanmadan əvvəl (1-əyri) spektrin qısa dalğa oblastında fotocərəyan kəskin artır və λ= 0,59 mkm –də fotocərəyanın maksimal qiyməti müşahidə olunur və spektrin uzundalğa oblastında isə fotocərəyanın
eksponensial azalması müşahidə olunur. Spektrin uzundalğa oblastından λ/2 əsasında qadağan olunmuş zonanın eni hesablanmış və 1,7 eV bərabər olmuşdur. 50 krad dozalı ɣ- kvantlarla şüalanma
zamanı fotocərəyanın qiyməti bütün spektral oblastda artır və bu zaman fotocərəyanın maksimumuna uyğun dalğa uzunluğu dəyişmir. Fotocərəyanın artması isə elmi ədəbiyyatda olan işlərə uyğun
olaraq, səth və həcmi rekombinasiya mərkəzlərinin konsentrasiyasının azalması ilə bağlıdır.
Spektrin aşqar oblastında keçiriciliyin eksponensial azalması qadağan olunmuş zonada tələlərin mövcudluğunu göstərir.
Şəkil 3-də GaSe kristalında fotocərəyanın spektral paylanması verilmişdir. Fotoeffekt nəzəriyyəsinə görə fotocərəyanın qırmızı sərhəddi (1-əyri) GaSe kristalı üçün göstərilmişdir. Element üzərinə düşən işığın dalğa uzunluğu azaldıqca, yəni fotonun enerjisinin artması ilə artır. Dalğa uzunluğunun müəyyən qiymətindən sonra cərəyan azalır. Cərəyanın azalması nümunənin səthində baş verən rekombinasiya prosesi ilə bağlıdır. Er atomunun daxil edilməsi (2-3 əyrisi) fotoeffektin qırmızı
sərhəddini uzundalğa oblastına tərəf sürüşdürür və kristalın fotohəssaslığı spektr boyu artır. 4-əyridən görünür ki, şüalandırılmış nümunələr termik dəmləndikdən sonra fotocərəyanın spektral paylanması ilkin hala (1-əyrisinə) yaxınlaşır.

Şəkil 3. GaSe monokristalında fotocərəyanın
spektral paylanması:
1-şüalanmadan əvvəl;
2- 50 krad ; 3- 100 krad şüalanma dozalarında;
4- T= 200 C temperaturund t= 1 saat
dəmlənmədən sonra.

Şəkil 4. GaSe monokristalında
fotocərəyanın işığın intensivliyindən
asılılığı: 1-şüalanmadan əvvəl;
2- 100 krad şüalanma dozasında.

Şəkil 4-də nümunə üzərinə düşən işıq şüasının intensivliyindən asılı olaraq fotocərəyanın dəyişməsi müxtəlif temperaturlarda verilmişdir. Şəkildən 4-dən görünür ki, şüalanmadan əvvəl GaSe
kristalında fotocərəyanın işıq şüasının intensivliyindən asılılığı düzxətli xarakter daşıyır. Yüksək
şüalanma dozasında (100 krad) isə şüalanmanın aşağı intensivliklərində xətti qanunla müəyyən qiymətə qədər artır, sonrakı artımında isə eksponensial azalma müşahidə olunur. Müşahidə olunan effekt göstərir ki, şüalanma nəticəsində dərin energetik səviyyə yaranır və o, fotoyükdaşıyıcılar üçün
rekombinasiya mərkəzi rolunu oynayır.
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Şəkil 5
Şəkil 5- də GaSe monokristalında qaranlıq və fotocərəyanların nisbi dəyişməsinin dozadan
asılılığı göstərilir. 2- əyrisindən görünür ki, fotocərəyan şüalanmanın Ф< 50 krad qiymətlərində artır və şüalanma zamanı yaranan donor tipli səviyyə tərəfindən akseptor səviyyəsinin qismən kompensasiyası getdiyindən, yəni kation vakansiyalarının (VGa) doldurulması nəticəsində artır, elektrikkeçiriciliyi isə azalır. Yüksək Ф> 50 krad dozalarında isə şüalanma zamanı yaranan komplekslərin
dissosasiyası getdiyindən rekombinasiya mərkəzinin konsentrasiyası artır və nəticədə fotocərəyan
azalır. Elektrikkeçiricilik isə, akseptor səviyyəsinin konsentrasiyasının artması nəticəsində artır.
Beləliklə alınan təcrübi nəticələr göstərir ki, GaSe laylı monokristallarının fotoelektrik xassələri şüalanma dozasından asılıdır və şüalanma dozasının qiymətini seçməklə GaSe monokristalının
elektrik və fotoelektrik xassələrini məqsədyönlü idarə etmək olar.
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THE EFFECT OF GAMMA-RAYS ON THE ELECTRICAL AND PHOTOELECTRIC
PROPERTIES OF THE LAYERED GASE SINGLE CRYSTALS
L.E. Isgenderova, S.A. Hadjiyeva
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
lamiye.isgenderova.96@mail.ru
The effect of ɣ-quanta on the electrical and photoelectric properties of GaSe single crystal has
been investigated. It has been established that as the donor type levels formed at the low irradiation
doses (Ф< 50 krad) partially compensate initial acceptor levels, the photoconductivity of GaSe crystal increases, but its electroconductivity decreases. The conductivity of the samples decreases due to
the dissociation of the complexes formed during irradiation at high irradiation doses (Ф> 50 krad).
On the basis of obtained result the mechanism of defect formation in layered GaSe single crystal
has been given.
Keywords: electric conductivity, photoconductivity, defect formation, ɣ-quanta, recombination.
ВЛИЯНИЕ γ-КВАНТОВ НА ЭЛЕКТРО И ФОТОПРОВОДИМОСТИ СЛОИСТЫХ
МОНОКРИСТАЛЛОВ GaSe
Л.Е. Искендерова, С.А. Гаджиева
Институт Радиационных Проблем Националъная Академия Наук Азербайджана
lamiye.isgenderova.96@mail.ru
Анализирована влияние γ-квантов на электрические и фотоэлектрические свойства монокристаллов GaSe. Определено, что возникшие при низких дозах радиации (Ф< 50 krad)
уровни донорного типа частично компенсирует первичных акцепторных уровней, поэтому
растет фотопроводимость кристалла GaSe, а электропроводимость снижается. При высоких
дозах облучения (Ф> 50 krad) при освещения, возникшие в образцах комплексы в итоге
диссоциации проводимость уменьшается. На основе полученных результатов приводиться
механизм дефектообразования в слоистых монокристаллах GaSe.
Ключевые слова: электрическая проводимость, фотопроводимость, дефектообразование, γ -кванты, рекомбинация.
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UOT 539.3
UCLARI SƏRT BİRLƏŞDİRİLMİŞ, MƏSAMƏLİ MATERİALDAN OLAN
LÖVHƏNİN DAYANIQLIĞININ İTİRİLMƏSİ
O.Y. Əfəndiyev
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.
o.efendiyev@mail.ru
Məqalədə iki tərəfdən sərt bərkidilmiş məsaməli materialdan olan lövhənin istidən genişlənərkən dayanıqlığını itirməsi məsələsinə baxılmışdır. Sübut olunmuşdur ki, böhran temperaturu lövhənin mexaniki xassələrindən asılı olmayıb onun həndəsi ölçülərindən və istidəngenişlənmə əmsalından asılıdır. Böhran temperaturları lövhənin nisbi qalınlıqlarının kvadratı ilə düz, istidəngenişlənmə əmsalı ilə tərs mütənasibdir.
Açar sözlər. Lövhə, nazikdivarlı, gərginlik, deformasiya, böhran temperaturu, variasiya prinsipi, funksional.
Giriş
Ümumi halda istənilən konstruksiya elementinin dayanıqlıq qabiliyyətinin itirilməsi dedikdə
ya onun xarici qüvvələrin təsirindən dağılması, ya dayanıqlı tarazlığını itirməsi, ya da ölçülərinin
dəyişməsi hesabına sərtliyini dəyişməsi nəzərdə tutulur.
Yeni konstruksiya materiallarının yaranması ilə əlaqədar mürəkkəb mikrostruktura malik
konstruksiya elementlərinin dayanıqlığa hesabının analizi problemi daha aktual olmuşdur. Son
onilliklərdə köpüklərdən hazırlanmış məsaməli materialların tətbiqi geniş vüsət almışdır [1–3]. Köpük dedikdə bərk сisimdən ibarət, yuvalara malik struktur və bu yuvalara dolmuş qazlardan ibarət
cisimlər nəzərdə tutulur. Bərk cisim köpüklərin əsas xarakteristikası ondan ibarətdir ki, onlar çox
böyük möhkəmliyə malik olurlar. Belə materialların 80, 90 hətta 98%-i boşluqlardan ibarət olurlar.
Məsaməli materiallardan hazırlanmış konstruksiyalar müasir aerokosmik və avtomobil sənayelərində geniş istifadə olunur. Son zamanlar tikintidə köpüklü betonlar da geniş tətbiq olunurlar. Bunun
səbəbi aşağıdakılardır: kiçik xüsusi çəki, yüksək möhkəmlik, enerjini udmaq imkanı, istilik və səsi
pis keçirmək imkanı və s.
Məsələnin qoyuluşu
Fərz edək ki, məsaməli materialdan hazırlanmış hər hansı nazikdivarlı lövhə istidən genişlənməyə çalışır. Hesab edəcəyik ki, lövhənin qalınlığı onun digər ölçülərindən çox kiçikdir. Bu nazikdivarlı konstruksiya elementi elə bir çərçivədə yerləşir ki, çərçivənin istidən genişlənmə əmsalı
konstruksiya elementinin istidən genişlənmə əmsalından çox kiçikdir. Konstruksiya elementinin
temperaturu hər hansı səbəbdən artarsa o öz çərçivəsinə nəzərən daha sürətlə genişlənməyə başlayır
ki, bunun da nəticəsində temperatur gərginlikləri yaranır. Belə halda yaranan temperatur gərginliyi
sıxıcı olduğundan onun təsiri altında nazikdivarlı konstruksiya elementi öz dayanıqlığını itirir. Bu
isə üçölçülü konstruksiya elementinin öz dayanıqlıq qabiliyyətini itirməsi deməkdir.
Məlumdur ki, nazikdivarlı konstruksiya elementi öz dayanıqlığını itirərkən deformasiyalar
sonlu olur. Ona görə də dayanıqlığa hesabat zamanı hökmən həndəsi qeyri-xəttilik nəzərə alınmalıdır. Həndəsi qeyri-xəttiliyin nəzərə alınması isə öz növbəsində çox böyük riyazi çətinliklərə gətirib
çıxarır. Ona görə də dayanıqlıq məsələlərinin həllinə bir qayda olaraq təqribi hesablama üsullarından biri tətbiq olunur. Belə effektiv təqribi hesablama üsullarından biri variyasiya üsuludur. Qoyulan məsələnin həlli üçün biz, Eyler tənlikləri, cismin həndəsi qeyri-xətliliyi nəzərə alınmaqla tarazlıq tənliklərini, həndəsi münasibətləri və sərhəd şərtlərini verən funksionardan istifadə edəcəyik.
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Məsələnin həlli
Hesab edəcəyik ki, üçölçülü lövhə düzbucaqlı şəklindədir. Lövhənin uzunluğunu a, enini b,
layın qalınlığını 2h ilə işarə edək. 2h/a 1; 2h/b 1 şərtləri ödənir. Koordinat sistemini elə seçək ki,
onun başlanğıcı lövhənin orta müstəvisi üzərində yerləşsin, x oxu uzunluq, y oxu en, z oxu qalınlıq
boyu yönəlsin və -h≤z≤h.
Deformasiya tenzorunun komponentlərini xx, xy... gərginlik tenzorunun komponentlərini isə
σxx, σxy... ilə işarə edək. Konstruksiya elementi nazikdivarlı olduğundan hesab edəcəyik ki, KirxoffLəv hipotezi ödənir, yəni

Burada ~ uyğun kəmiyyətin cari nöqtəyə, tiltasız kəmiyyətin isə orta müstəviyə aid olduğu
deməkdir.
z dəyişəni kiçik intervalda dəyişdiyindən deformasiya tenzorunun komponentlərini z-ə görə
Teylor sırasına ayırıb xətti həddlərlə kifayətlənək, başqa sözlə qəbul edəcəyik ki,

(1)

Ancaq z oxu istiqamətindəki qeyri-xəttiliyi nəzərə alsaq deformasiya tenzorunun komponentləri ilə yerdəyişmə vektorunun komponentləri arasındakı əlaqə aşağıdakı kimi olur .

(2)

(3)
Burada u,v,w - lövhənin orta müstəvisindəki nöqtələrinin yerdəyişmə vektorunun uyğun olaraq x,y,z istiqamətlərindəki komponentləri,
deformasiya və əyilmələrdir.
Deformasiya tenzorunun komponentləri elastiki və ancaq temperatur hesabına yaranan həcmi
hissələrdən ibarətdirlər, ona görə də Huk qanunu aşağıdakı kimi olur.

(5)
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Burada S=α T-temperatur hesabına yaranan həcm şişməsi -istidən genişlənmə əmsalı, Ttemperaturun dəyişməsidir. , -uyğun olaraq gətirilmiş Yunq modulu, gətirilmiş Puasson əmsalıdırlar və aşağıdakı kimi təyin olunurlar:
;
uyğun olaraq skelet və məsamələrdəki mayenin kütlələri,
;
və
Yung modulları; və
Puasson əmsallarıdır.
Gələcəkdə , əvəzinə sadəcə , yazacağıq.
Fərz edək ki, x=0 və x=a- da lövhə sərt birləşdirilmişdir. Onda sərhəd şərtləri aşağıdakı kimi
Burada

və

olur.
(6)
Bu bərabərliklərin birincisi uclarda yerdəyişmələrin, ikincisi isə dönmə bucaqlarının sıfıra bərabər olduqlarını göstərir. Fiziki təsəvvür və sərhəd şərtlərindən görünür ki, x və y oxları istiqamətində yerdəyişmələr sıfıra bərabər olacaqlar. z oxu istiqamətindəki yerdəyişmə üçün isə aşağıdakı
aproksimasiyanı qəbul etmək olar.
(7)
Burada f(T)-temperatur dəyişməsinin naməlum funksiyasıdır, 0
(7)-ni (2) və (3)-də yerinə yazsaq alarıq:

.

(8)

Gərginliklərin z-ə görə ayrılışı aşağıdakı kimi olur.
(9)
burada
(9)
(5) və (8)-i (9)-da nəzərə alsaq

(11)
Burada
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(11)-i aşaıdakı kimi yazaq:

(12)

şəklinə düşər.
Baxılan məsələ üçün variyasiya tənliyi aşağıdakı kimidir

.
(13)

(13) bərabərliyində kəmiyyətlərin üstündəki nöqtə temperatur dəyişməsi T-yə görə törəməni
göstərir. Variyasiya olunan kəmiyyətlər deformasiya və yerdəyişmələrin T-yə görə törəmələridirlər. (8) və (12)-ni (13)-də yerinə yazsaq alarıq:

(14)
(14)-ə daxil olan inteqralları açsaq

İnteqralların ifadələrini (13)-də nəzərə alsaq
(15)
olar.

-in ixtiyari olmasından
(16)

olar. (16) -nı T-yə görə inteqrallasaq alarıq
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(17)
Burada -ixtiyari inteqrallama sabitdir. Başlanğıc anda f(0)=0 olduğundan

onda (17)-dən

(18)
(18)-dən
f≡0

(19)

və

(20)
Aşağıdakı kimi ölçüsüz kəmiyyətləri qəbul edək:
(21)

onda

(22)

s-in c-dən (22) asılılığının qrafiki şəkil 2-də göstərilmişdir. Şəkil 2-dəki A nöqtəsi şişmənin
böhran qiymətinə uyğun gəlir və aşağıdakı şərtdən tapılır.
(23)
(22)-ü (23)-də yerinə yazsaq alarıq c=0 alarıq. Onda (23) – dən
s= ∙T olduğunu nəzərə alsaq
(24)

S

A
0

c

Şək. 1 Şişmənin c ölçüsüz kəmiyyətindən asılılığı
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Əsas nəticələr
Sübut olunmuşdur ki, böhran temperaturu təbəqələrin mexaniki xassələrindən asılı olmayıb
onun həndəsi ölçülərindən və istidəngenişlənmə əmsalından asılıdır. Böhran temperaturları təbəqələrin nisbi qalınlıqlarının kvadratı ilə düz, istidəngenişlənmə əmsalı ilə tərs mütənasibdir.Lövhələr
sərt bərkidilərkən böhran temperaturu oynaqlı birləşmələrdəkinə nisbətən dörd dəfə böyük olur.
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ABOUT LOSS OF STABILITY A POROUS PLATE WITH STRENGTHED
FIXING TWO PARTIES
O.Y. Afandiev
Azerbaijan University of Architecture and Construction
o.efendiyev@mail.ru
The article deals with the problem of buckling from thermal expansion of a plate of porous
material, hinged on both sides. It is proved that the critical temperature does not depend on the
mechanical characteristics of the material of the plate and is determined by its geometric
dimensions. The critical temperature of buckling is directly proportional to the square of the relative
thickness and inversely proportional to the coefficient of thermal expansion.
Keywords: Plate, thin-walled, tension, deformation, critical temperature, variational principle,
functional.
О ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛИТЫ ИЗ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА,
С ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННОГО С ДВУХ СТОРОН
О.Я. Эфендиев
Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства
o.efendiyev@mail.ru
В статье рассматривается задача о выпучивании от температурного расширения, плиты
из пористого материала, жестко закрепленной с двух сторон. Доказано, что критическая температура не зависит от механических характеристик материала пластинки и определяется его
геометрическими размерами. Критическая температура выпучивания прямо пропорционально квадрату относительной толщины и обратно пропорционально коэффициенту температурного расширения.
Ключевые слова: Пластина, тонкостенный, напряжение, деформация, критическая
температура, вариационный принцип, функционал.
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UOT 539.7
ASİNXRON İNTİQALLI GƏMİ YEDƏK BUCURQADI ÜÇÜN AVTOMATİK İDARƏ
SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ
E.F. Sultanov
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
elshen_sultanov@mail.ru
Məqalədə mövcud yedək bucurqadında tətbiq edilən üç sürətli rotoru qısa qapanmış asinxron
mühərrikin və onun idarə sisteminin çatışmazlıqlarından bəhs edilir. Yedək bucurqadları üçün yeni
avtomatik idarə sistemi işlənmiş və tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: asinxron, mühərrik, elektrik intiqalı, idarə sistemi, bucurqad
Giriş
Yedək qurğusu hərəkətverici mexanizmləri olmayan, və ya sıradan çıxmış gəmiləri və digər
üzən qurğuları müəyyən məsafəyə aparmaq üçün istifadə olunur. Yedək prosesi zamanı kanatda yaranan dartma qüvvəsi gəminin hərəkət istiqamətindən, yedəyin sürətindən, kanatın uzunluğundan,
dənizin səthinin vəziyyətindən və digər amillərdən asılıdır [1, 2].
Dəniz şəraitində yedək gəmilərində nominal dartma qüvvəsi 120-400 kN olan yedək bucurqadlarından istifadə edilir. Dartma qüvvəsi 120÷250 kN olan yedək bucurqadlarında kanatın dartma qüvvəsinə avtomatik nəzarət edən qurğulardan, yəni avtomatik yedək bucurqadlarından istifadə olunur.
Yedək prosesində kanatın dartma qüvvəsini tənzim edilməsi əsasən iki variantda həyata keçirilir:
1.
Bucurqadda kanatın dartma qüvvəsinə nəzarət edən mexaniki qurğu vasitəsilə. Bu zaman elektrik mühərriki aşağıdakı kimi idarə olunur. Əgər kanatın dartma qüvvəsi normadan çoxdursa, onda qurğu öz kontaktnı qapayıb mühərriki kəndiri boşaltma istiqamətində işə salacaq. Kanatın
dartma qüvvəsi normadan azdırsa, onda həmin qurğu mühərriki kanatın yığılması istiqamətində işə
salacaq. Kanatın dartma qüvvəsi buraxıla bilən həddə olduqda mühərrik şəbəkədən açılır və yedək
barabanı mexaniki yolla tormozlanır;
2.
Kanatın dartma (gərilmə) qüvvəsi ilə bucurqadın elektrik intiqalıının dartma qüvvəsi
arasında tarazlıq yaradılır. Bu tarazlıq zamanı elektrik mühərriki cərəyan altında hərəkətsiz dayanır.
Kanatın dartma qüvvəsinin artması nəticəsində mühərrik kanatı boşaldır, dartma qüvvəsi azaldıqda
isə yığır.
Əsas hissə: Açıq dənizdə yedəkdə aparma işi ilə məşğul olan yedək gəmilərinin yedək bucurqadına təsir edən müqavimət qüvvəsi küləyin və dalğanın təsirindən tez-tez dəyişdiyi üçün Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tələblərinə görə belə gəmilər avtomatik yedək bucurqadı ilə təchiz olunmalıdır. Belə avtomatik yedək bucurqadının əsas vəzifəsi kanatda yaranan dartma qüvvəsini təxminən
sabit saxlamaqdan ibarətdir. Yəni pis hava şəraitində kanatdakı dartma qüvvəsi artdıqda yedək bucurqadının mühərriki işə düşüb barabana sarınmış kanatın bir hissəsini buraxaraq qüvvəni azaldır
və əksinə qüvvə az olduqda kanatı yığaraq qüvvəni sabitləşdirməlidir.
Eyni zamanda pis hava şəraitində yedəkdə aparma zamanı avtomatlaşdırılmış yedək elektrik
intiqalının düzgün işləməməsindən yedək kanatının qırılması çox vaxt yedəkdə aparılan gəminin
yaxud üzən qurğunun məhv olması ilə nəticələnir [3, 4].
Yedək bucurqadına hərəkət verən elektrik intiqalının xüsusiyyətlərindən biri onun eyni zamanda həm statik yükün, həm də dinamiki yükün təsirinə məruz qalmasıdır. Elektrik intiqalı üçün
statik yük yaradan qüvvə kanatdakı sabit qüvvə sayılır. Bu qüvvə yedəyə götürülmüş gəminin ağırlığından, həcmindən və yedək sürətindən asılıdır. Elektrik intiqalının dinamiki yükü küləyin sürətinin birdən-birə dəyişməsindən, dalğanın yedək gəmisinə və yedəyə alınmış gəmiyə eyni vaxtda təsir
etməməsindən yedək gəmisinin kursunun və ya sürətinin dəyişməsindən və başqa bu kimi səbəblər22
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dən yaranır. Yedək bucurqadının elektrik intiqalının ikinci əsas xüsusiyyəti onun tez-tez işə düşüb
dayanması ilə əlaqədardır. Yəni kanatdakı dartma qüvvəsini sabit saxlamaq üçün həmin qüvvə yuxarıda göstərilən səbəblərin hesabına artdıqda elektrik mühərriki işə düşüb kanatın uzunluğunu artırır, dartma qüvvəsi azaldıqda isə mühərrik işə düşərək kanatı barabana yığır. Yedəkləmə açıq dənizdə fırtına zamanı yerinə yetiriləndə dalğanın yedəkdə aparma prosesinə təsirini azaltmaq üçün
elektrik mühərriki saatda 300 dəfəyə kimi işə düşməli olur. Bu səbəbdən elektrik intiqalının iş rejimi ağırlaşır və elektrik mühərrikinin güc dövrəsini açıb-bağlayan kommutasiya aparatları tez sıradan çıxırlar [4, 5].
Kanatda yaranan dartma qüvvəsi gəminin hərəkət istiqamətindən, yedəyin sürətindən, kanatın
uzunluğundan, dənizin səthinin vəziyyətindən və s. başqa faktorlardan asılıdır. Dəniz şəraitində yedək gəmilərində nominal dartma qüvvəsi 120400 kN olan yedək bucurqadlarından istifadə olunur
və həmin yedək bucurqadlarında kanatın dartılma qüvvəsini sabitləşdirən qurğulardan istifadə olunur. Belə yedək bucurqadları avtomatik yedək bucurqadları adlanırlar.
Yedək kanatındakı dartma qüvvəsinin yuxarıda göstərilən kimi bir çox faktorlardan asılı olaraq geniş miqyasda dəyişməsi, həmin dəyişmənin qarşısını alan avtomatik yedək bucurqadının
elektrik mühərrikinin valındakı müqavimət momentinin və mühərrikin fırlanma sürətinin dəyişməsinə səbəb olur. Avtomatik yedək bucurqadında kanatın dartma qüvvəsinin sabit saxlanması üçün
birinci növbədə həmin qüvvəni ölçmək lazımdır.
Yedək bucurqadının kinematik sxemi şəkil 1-də göstərilmişdir.

Şəkil 1. Mövcud yedək bucurqadının kinematik sxemi
Açıq dənizdə yedəklə getmə zamanı külək və dəniz dalğalarının təsirindən yedək kanatındakı
müqavimət qüvvəsi tez-tez dəyişir. Pis hava şəraitində belə qüvvələrin təsirindən yedək kanatı qırıla
bilər və bu hadisə yedəkdə aparılan gəminin məhv olmasına səbəb olar. Buna görə daimi yedək
əməliyyatı ilə məşğul olan müasir gəmilər (yedək gəmiləri, xilasedici gəmilər, buzqıran gəmilər
və.s) avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalına malik olan yedək bucurqadı ilə təchiz edilirlər. Avtomatlaşdırılmış yedək bucurqadı kanatdakı qüvvə artdıqda barabana sarınan kanatın bir hissəsini buraxmaqla qüvvəni azaldır, əksinə qüvvə azaldıqda isə kanatın sallanan hissəsini yığmaqla kanatdakı
dartma qüvvəsini artırır və bununlada qüvvəni təxminən sabit saxlayır [5, 6].
Hal hazırda gəmi yedək bucurqadında tətbiq edilən üç sürətli rotoru qısa qapanmış asinxron
mühərrikin və onun idarə sisteminin bir çox çatışmayan cəhətləri vardır. Bunlardan sürət tənziminin
pilləli olmasını, idarəetmənin kontaktorlar vasitəsilə yerinə yetirilməsini, mühərrikin həcmi və çəkisinin böyük olmasını (statorda üç ədəd üç fazalı dolağın yerləşdiyinə görə) və ən əsası belə mühərrikin yedək bucurqadında lazım olan tənzim xarakteristikasını tam ödəməməsini göstərmək olar.
Mövcud yedək bucurqadının işini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə onun avtomatik sisteminin bəzi
elementləri müasir qurğularla əvəz edilmişdir.
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O cümlədən mexaniki verici diferensial transformator vericisi ilə, mühərriki işə salıb saxlayan
və revers edən kontaktor sistemi isə həmin funksiyaları kontaktsız yerinə yetirən, eyni zamanda
onun fırlanma tezliyini tənzim edən tiristor tezlik çeviricisi ilə əvəz edilmişdir. Tezlik çeviricisi ilə
idarə olunan yeni avtomatik sistemin kinematik sxemi tərtib edilmişdir [6, 7].
Avtomatlaşdırılmış belə yedək bucurqadının kinematik sxemi şəkil 2-də göstərilmişdir.

Şəkil 2. Dəyişikliklər edildikdən sonra yeni avtomatik sistemin kinematik sxemi
Məqalədə kontaktlı verici (9) diferensial transformator vericisi ilə və maqnit stansiyasının
kontaktorları (11) yarımkeçiricilərdən hazırlanmış sabit cərəyan bəndli tezlik çeviricisi ilə əvəz edilmişdir. Dartma qüvvəsini ölçən sistemin əsas elementi mühərriklə yük barabanı arasında qoyulmuş
reduktorun güc dövrəsindəki planetar ötürücüsüdür. Burada reduktorun əsas dişli çarxı (1) icraedici
mühərrik (İM) tərəfindən hərəkətə gətirilir. Hərəkət alan (4) planetar dişli çarxı ona bərkidilmiş satelitlərlə fırlanma hərəkətini barabana ötürür. Mühərrik tormozlanmış vəziyyətdə dayandıqda barabanda olan dartma qüvvəsi T hərəkət alan barabanın oxuna bərkidilmiş dişli çarxla və satelitlər
b
vasitəsilə üz dişli tormoz örtüyünə (2) ötürülür. Bu örtüyün həmin qüvvədən hərəkət etməsi ölçü
qurğusunun yayının (6) dartılması və yaxud sıxılmasını dəyişir. Qurğunun tərpənməz vəziyyətində,
yəni kanatda olan dartma qüvvəsi verilmiş qiymətə bərabər olduqda, yayın dartma qüvvəsi barabanın dartma qüvvəsi ilə müvazinət yaradır. Barabandakı dartma qüvvəsi dəyişdikdə (məsələn artdıqda) tormoz örtüyünün də vəziyyəti dəyişir. Həmin tormoz örtüyünün yerdəyişməsi ölçü qurğusunun
yayının (6) dartılmasına səbəb olur. Yayın (6) dartılması (7) oxu vasitəsilə (8) göstəricisinə və (9)
diferensial transformator vericisinin nüvəsinə ötürülür. (10) nazim çarxı ilə dartma qüvvəsini sabit
saxlanılan qiyməti verilir. Barabanda olan həqiqi dartma qüvvəsi verilmiş qiymətdən fərqləndikdə
həmin fərq qüvvəsinin təsirindən (7) oxu əlavə hərəkət edib (9) diferensial transformator vericisinin nüvəsini hərəkət etdirir və transformatorun çıxış dolağında həmin yerdəyişməyə müvafiq EHQ
yaranır. Yaranmış EHQ-nin eninə impuls modulyasiyalı tezlik çeviricisinə təsirindən elektrik mühərriki lazım olan istiqamətdə işə düşür [5, 8, 9].

 

Nəticə
Gəmi yedək bucurqadının struktur sxemini mükəmmələşdirmək məqsədi ilə kontaktlı verici
əvəzinə diferensial transformator vericisi, maqnit stansiyasının kontaktorları əvəzinə yarımkeçiricilərdən hazırlanmış sabit cərəyan bəndli tezlik çeviricisi istifadə olunmuşdur. Bunlara uyğun olaraq
yedək bucurqadının kinematik sxemi tərtib olunmuşdur.

24

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №1

ƏDƏBİYYAT
1. Бабаев А.М., Ягодкин В.А. “Автоматизированные судовые электроприводы”, М., Транспорт, 1986 г.-448 ст.
2. Mehdiyev H.A, Həsənov Z.Ə, Şabanov T.H, Avtomatlaşdırılmış gəmi elektrik intiqalları, Bakı, “Nurlan”, 2005-ci il.358 səh.
3. Mehdiyev H.A, Sultanov E.F “Gəmi avtomatlaşdırılmış yedək bucurqadının elektrik intiqalinin keçid prosesinin
tədqiqi” Energetikanın problemləri, Elm nəşriyyatı №4, Bakı, 2011 – ci il, səh 63-73.

4. Mehdiyev H.A, ass. Sultanov E.F, «Yedək bucurqadının elektrik mühərrikinin gücünün hesablanmasının xüsusiyyətləri», Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasınınelmi əsərləri. №7, 2008 – ci
il, səh 59–63.
5. Sultanov E.F., Abdullayev A.N. Müasir gəmi elektrik intiqalları, dərslik, Bakı, ADDA mətbəəsi, 2018 il.- 438 səh.

6. Фрейдзон И.Р. Судовые автоматизированные электроприводы и системы. Л.: Судостроение, 1980 г.- 440 ст.
7. Həsənov Z.Ə. Gəmi yedək bucurqadı avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı sisteminin seçilməsi.
ADDA-nın elmi əsərləri, Bakı 2004, №2, səh 38-41.
8. Кувшинов Г.Е. Управление глубиной погружения буксируемых объектов. Владивосток:
Изд-во ДВГУ, 1987 г.-148 с.
9. Ключев В.Н., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1980 г.-360 ст.
DEVELOPMENT AND RESARCH OF AUTOMATİC CONTROL SYSTEM FOR
ASYNCHRONOUS DRİVEDSHİP WINCH
E.F. Sultanov
Azerbaijan State Marine Academy
elshen_sultanov@mail.ru
The article describes the short-circuiting of three paud rotor in asynchronous motor that
applies the winch and shortcomings of its management system. a new automatic control system for
winch has been developed and researched.
Keywords: asynchronous, motor, electrical drive, manage system, winch
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЕ СУДОВОЙ БУКСИРНОЙ ЛЕБЕДКИ С АСИНХРОННЫМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Э.Ф. Султанов
Азербайджанская Государственная Морская Академия
elshen_sultanov@mail.ru
В статье рассмотрены недостатки, применяющегося в существующих буксирных лебедках асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и его системы управления.
Разработана и предложена система управления буксирной лебедкой.
Ключевые слова: асинхронны, двигатель, электропривод, систем управление, лебедка
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PACS:71.20.Nr, 71.70.Ch, 74.25.Dw
AC - ПРОВОДИМОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х
Ф.Т. Салманов
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
famin-salmanov@rambler.ru
В твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х исследованы процессы переноса заряда на
переменном токе. Установлено, что в слабых переменных электрических полях имеет место
прыжковый механизм переноса заряда по локализованным состояниям в окрестности уровня
Ферми. Проведена количественная оценка параметров в рамках теории эффективной среды и
приближении Мотта.
Ключевые слова: твердых раствор, проводимость, релаксации, уровня Ферми
Введение
Среди халькогенидных твердотельных соединений особое место занимают таллиевые
халькогениды третьей группы, которые могут быть объединены, обшей формулой TlB3C62.
Этот класс соединений кристаллизуется в двух пространственных группах – С2h2, это соединения TlGaSe2, TlGaS2 и TlInS2 имеют слоистую структуру, другая группа TlInSe2, TlGaTe2,
TlInTe2 кристаллизуется в тетрагональной сингонии D4h18 и образуют цепочечную структуру[1].
При низких частотах (ω<106 Гц) проводимость по делокализованным состояниям не
испытывает частотной дисперсии. При этих частотах вещественная часть проводимости
определяется фононным механизмом, а с ростом частоты бесфононная проводимость начинает преобладать над релаксационной [2-3].
Степенная зависимость указывает на то, что перенос заряда осуществляется посредством прыжков носителей по локализованным состояниям с участием фононов характерная
для релаксационной проводимости [4]. При низких частотах, частотная зависимость действительной части проводимости близка к линейной s ~1 [5]. Таким образом, решение задачи, которая связана с определением конкретного механизма переноса заряда, связанная со
структурными особенностями, а именно характером неупорядоченности.
При образовании твердых растворов замещения должны выполнятся следующие необходимые условия: изоморфизм возможен только между атомами, ионный радиус которых
различается не более чем на 10-15 %, близость электроотрицательности элементов и совпадение зарядов ионов и другие условия. Несоблюдение этих условий приводит к тому, что образующиеся твердые растворы имеют ограниченную растворимость. Для соблюдения электронейтральности системы твердых растворов, в нем происходит компенсация избыточного
или недостаточного заряда, что приводит к образованию точечных дефектов в кристаллической решетке. Эти дефекты, безусловно, будут влиять на характер электрической проводимости.
В настоящей работе нами исследованы особенности частотной зависимости проводимости в широком температурном интервале, которая охватывает температурную область существования проводимости по локализованным состояниям и температурную область начала
ионного переноса в твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х. Как известно, как прыжковая
проводимость, таки проводимость связанная с ионным переносом заряда связаны с дефектностью кристаллической решетки. [6-8].
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Методика эксперимента
Исследуемые твердые растворы (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х синтезировались в вакуумированных до 10−3 Pa кварцевых ампулах путем непосредственного сплавления компонентов,
взятых в стехиометрическом количестве, соответствующем составу твердого раствора. Завершенность синтеза и гомогенность полученного состава твердого раствора контролировались методами дифферeнциально-термического и рентген фазного анализов.
Каждый полученный слиток соответствующий определенному составу твердого раствора измельчался в порошок и загружался в кварцевую ампулу. Затем ампула откачивалась,
запаивалась, и помещалась в вертикальную двухзонную печь,в которой осуществлялась система управления и стабилизации температуры. Температурный градиент в печи составлял
20 К/см. Скорость передвижения ампулы составляла 0.2 мм/час. С целью гомогенизации полученных смешанных кристаллов, они выдерживались в нижней части печи, которая охлаждалась со скоростью 4 К/час.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
a. Частотные зависимости ε′ и ε′′ для твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х.
При приложении слабого переменного электрического поля на обкладки конденсатора
диэлектриком, в котором является соединение с неупорядоченной структурой, следует учитывать наличие трех механизмов переноса заряда реализующиеся в различных температурных и частотных интервалах [7]. Перенос носителей заряда, за край подвижности по делокализованным состояниям; прыжковый перенос носителей заряда, возбужденных в локализованные состояния вблизи краев подвижности; прыжковый перенос носителей по локализованным состояниям и преимущественно ионный перенос заряда (суперионная проводимость). Случай переноса носителей по делокализованным состояниям реализуется при высоких частотах до 106 Гц. Она характерна для прыжкового механизма переноса заряда в неупорядоченных системах [2, 5]. В работе [4] рассмотрены процессы электрического переноса в
переменном поле с широким распределением длин прыжков. В основе этой теории лежит
представление о диполе как паре доноров, между которыми происходит перескок электрона.
Этот механизм можно представить как туннелирование носителей заряда через потенциальный барьер между локализованными состояниями, сопровождаемый электрон-фононным
взаимодействием.
В работе [7] предложен анализ прыжковой проводимости на основе метода эффективной среды. В этом методе рассматриваются системы, как с ближним порядком, так и случай
с неупорядоченным расположением узлов в пространстве. В ней рассматривается частотная
зависимость функции Ψ(ω), при этом, не учитывается вклад постоянного тока и высокочастотных процессов. Согласно [7] для трехмерных систем выделяется несколько областей изменения функции Ψ(ω): прыжки совершаются по бесконечному кластеру, Ψ (ω) ~ 1/ω; в случае большого, но конечного кластера Ψ(ω) ~ lnω; в случае кластера с числом узлов больше
двух (средний кластер) Ψ(ω) не зависит отω; Ψ(ω) уменьшается с ростом ω, при двухузельных перескоках. Таким образом, при исследовании процесса переноса заряда на переменном
токе в неупорядоченной среде требуется тщательный анализ экспериментальных данных и
подбор наиболее адекватной модели.
При измерениях на образец подавалось измерительное напряжение 1В. Из формул
/ 

Cd
и  //  tg /
0S

(2)

соответственно рассчитывались действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости.
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Приведенные характеристики обнаруживают дисперсию, которая проявляется в понижении значений компонентов комплексного импеданса с ростом частоты измерительного
электрического поля.
На рис. 7 (кривые 1) приведены частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов твердых растворов
(TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х для составов x=0; 0,2; и 0,3 при температурах 180, 230 и 300К. Приведенные характеристики обнаруживают дисперсию, которая проявляется в понижении значений компонентов комплексного импеданса с ростом частоты измерительного электрического
поля. Из кривых рис. 7 видно, что с ростом частоты от 20 до 10 6 Гц ε′ уменьшается, причем
при сравнительно низких частотах наблюдается резкий спад ε′, а при высоких значениях частот (f >103 Гц) ε′ слабо зависит от f. Эти значения высокочастотной диэлектрической проницаемости для кристаллов твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х являются также значениями оптической диэлектрической проницаемостью ε′.
Известно, что активационные процессы в диэлектриках с релаксационной поляризацией
приводят к максимуму в частотной зависимости мнимой части комплексной диэлектрической
проницаемости ε′′. Однако как видно из рис. 7 обе компоненты ε монотонно убывают с увеличением частоты. Такое поведение обычно характерно при проводимости по локализованным состояниям с переменной длиной прыжка и с участием фононов в сильно разупорядоченных системах, поскольку ε′′~ σ(ω)/ω, тогда с учетом выражения (1) можно записать ε′′~ ω-(1-s).

Рис. 1. На приведены частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х для
составов x=a-0; b-0,2; и c-0,3 при температурах 1-180, 2-230 и 3-300К.
b. аc-проводимость
В работе [6] в системе (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х был установлен резкий рост проводимости
при Т>300K, который был связан с увеличением концентрации ионных носителей заряда.
При этом, (в случае блокирующих электродов) приложение внешнего электрического поля,
приводило к тому, что в приэлектронной области кристалла формировался область с двойным электрическим слоем.
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Рис. 2. Частотная зависимость проводимости твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х
при T = 180, 230 и 300 К. Кривые 1, 2 и 3 на рисунках соответствуют значениям
х = 0, 0.2 и 0.3.
Это и было причиной резкого роста диэлектрической проницаемости вследствие роста
приповерхностной емкости. Результаты исследований частотной зависимости проводимости
в твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х для составов х=0; 0.1 и 0.3, и при T = 180, 230 и
300 К приведены на рис.2. Как видно из рисунков, наблюдаются две особенности в частотных областях f = 102 и 105 - 106 Гц, которые наблюдаются для всех исследованных твердых
растворов, и при всех температурах за исключением низкочастотной особенности, которая
исчезает для всех составов при температуре 300К.
Заключение
Установлено, что в слабых переменных электрических полях имеет место прыжковый
механизм переноса заряда по локализованным состояниям в окрестности уровня Ферми.
Проведена количественная оценка параметров в рамках теории эффективной среды и приближении Мотта.
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(TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х BƏRK MƏHLULLARDA AC-KEÇİRİCİLİK
F.T. Salmanov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu,
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х bərk məhlullarında dəyişən sahədə yükdaşıma prosessləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, zəif dəyişən elektrik sahəsində Fermi səviyyəsi yaxınlığında lokallaşmış
hallar üzrə yükdaşıyıcıların keçiricilik mexanizmi sıçrayışlı xarakter daşıyır. Orta effektiv nəzəriyyə və
Mott yaxınlaşması çərçivəsində verilmiş mexanizminin parametrləri qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: bərk məhlullar, keçiricilik, relaksasiya, Fermi səviyyəsi
AC-CONDUCTIVITY IN SOLID SOLUTIONS (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х
F.T. Salmanov
Institute of Radiation Problems of ANAS
famin-salmanov@rambler.ru
In solid solutions (TlGaSe2) 1-x (TlInSe2) x, charge transfer processes with alternating current were studied. It has been established that in weak alternating electric fields there is a hopping
mechanism of charge transfer over localized states in the vicinity of the Fermi level. A quantitative
assessment of parameters was carried out within the framework of the effective medium theory and
the Mott approximation.
Keywords: Solids, Conductivity, Relaxation, Fermi levels
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TlInS2 KRISTALININ DİELEKTRİK VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ
PROTON İONLARININ TƏSİRİ
S.F. Səmədov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu AZ 1143,
B.Vəhəbzadə 9, Bakı, Azərbaycan
Samirsamedov.rpi@gmail.com
Təqdim olunan işdə protonlarla 150keV enerjidə imlantasiya olunmuş TlInS2 kristalının dielektik və elektrik xassələri 300-550K temperatur intelvalında tədqiq edilmişdir. Bu temperatur intervalında dielektrik sabitinin həqiqi ve xəyali hissələri, dielektrik itgi bucağı, dielektrik nüfuzluğu kimi dielektrik parametrlər tədqiq edilmişdir. TlInS2 kristalının İKS spektrlərinə baxılmışdır. Dielektrik parametrlərinin 25-106 Hz tezlik intervalında tədqiqi əsasında, f<10kHz olduqda relaksasiya
prosesində sərbəst ionların rolu müəyyənləşdirilmişdir. Dielektrik nüfuzluğnun həqiqi və xəyali hissələrinin qarşılıqlı asılılıqlarının standartdan kənara çıxması müşahidə olunmuşdur.
Açar sözlər: Dielektrik xassələr; impedans; TlInS2 kristalları; optik xassələr; Raman səpilməsi
Giriş
Müasir texnologiyalarda, davamlı artan elmi maraqlar və texniki ehtiyaclar yeni materialların
yaradılmasını tələb edir. Yeni, qabaqcadan müəyyən edilmiş xassələrə malik yarımkeçirici materialların axtarışı bu günkü bərk cismlər fizikasının əsas problemlərindən biridir. Belə materialların yaradılması yeni perspektivlərə yol açır və müxtəlif texniki problemləri həll etməyə imkan verir.
Son illərdə TlGaTe2, TlInSe2, TlInTe2 yarımkeçiricilər geniş tədqiq olunur [1-7]. Bu tip kristallar laylı və zəncirvari yarımkeçiricilər ailəsinə aiddir. göstərilmişdir ki, otaq temperaturundan yuxarı temperaturlarda bu kristallar ion keçiciriciliyinə malikdirlər. Həmçinin TlInS2 kristallının ion
keçiriciliyinə γ-kvantlrının təsiri öyrənilmiş və göstərilmişdir ki, TlInS2 kristalının ion keçiriciliyi
T=470K temperaturda 78%-82%-ə qədər artır [8].
Bu işdə laylı А3В3С26 qrup birləşmələrə daxil olan TlInS2 kristallının seqnetoelektrik fazadan
yuxarı temperaturlarda elektrik, dielektrik, ion keçiriciliyi və kompleks impedans spektri protonlarla implantasiyasından əvvəl və sonra müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Hidrogen ionlarının implantasiyasından sonra yaranan defektlərin tədqiqinə olan maraq həm defektlərin özünün təbiətinin, onların əmələgəlmə mexanizmlərinin, həm də defektlərin kristalın fiziki xassələrinə təsirinin öyrənilməsidır [14].
İon implantasiyası, yüklü zərrəciklərin maddənin səth təbəqəsinə və ya həcminə, bir neçə kiloelektronvoltlardan bir neçə meqaelektronvoltlara qədər enerji ilə bombalanması yolu ilə daxil
edilməsi metodudur. Metodun imkanları xüsusi ilə cəlb edicidir, çünki bərk cismlərin fiziki xüsusiyyətləri (mexaniki, elektrik, optik, maqnetik) aşqarlara qarşı çox həssasdır. [15].
Nümunənin alınması və ölçmə metodikası
TlInS2 kristalının sintezi Bricmen Stokbarqer üsulu ilə aparılmışdır. Təcrübələr zamanı istifadə olunan kristalın geometrik parametrləri 5x2x2 mm3 ölçülərində istifadə olunmuşdur. TlInS2 kristalların dielektrik xassələrinin tədqiqi zamanı, elektrik kontaktı olaraq gümüş elektrodlarından istifadə olunub. Bu tədqiqatlar nümunələrin “c” oxuna perpendikuliyar istiqamətində aparılmışdır.
Kompleks dielektrik xassələrinin tədqiqi MNIPI E7-25 impedance analyzer cihazında aparılmışdır.
Təcrübələr 100-106 Hz tezlik və 300-650K temperatur intervallarında aparılmışdır. İmplantasiya
UNİMAS 79 sürətləndiricisində otaq temperaturunda və 10 dərəcə bucaq altında aparılmışdır. Nü31
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munələr 150 keV enerjidə və Ф=1015 ion/sm-2×san dozada H+ ionları ilə implantasiya olunmuşdur.
İon implantasiyası SRİM programının köməkliyi ilə simuliyasiya edilmişdir. Nümunələrin İKS
spektrləri NTEGRA Spectra LS PNL spektrometrində qeydə alınmışdır. Spektrometrdə Helium/Neon lazerindən istifadə edilmişdir.
Təcrübi hissə və nəticələrin müzakirəsi
Bildiyimiz kimi TlInS2 birləşməsində seqnetoelektrik faza keçidi müşahidə olunur [9-10].
TlInS2 kristallarının dielektrik nüfuzluğu tezliyin 25Hs-1MHs və temperaturun 300-550K interalında şüalanmadan öncə və sonra müqaisəli nəzərdən keçirilmişdir (Şək. 1). Şəkildən də göründüyü kimi, dielektrik nüfuzluğunun temperatur asəlləğənda, temperaturun 450-500K qiymətindən başlayaraq dielektrik nüfuzluğunun ədədi qiymətində artma müşahidə olunur. Eyni zamanda şüalanmadan
sonra dielektrik nüfuzluğunu ədədi qiyməti kəskin artır və nisbətən yuxarı temperaturlarda bu daha
aydın müşahidə olunur. Tezliyin 25Hs qiymətində həm şüalanmadan əvvəl həm də sonra T > 450K
temperaturlarda dielektrik nüfuzluğunda artım daha kəskindir (implantasiyadan sonra dielektrik nüfuzluğu təxminən 1000 dəfə artır). Dielektrik nüfuzluğununda artım implantasiyadan sonra ion keçiriciliyinin artmasılə əlaqədardır.
25Hs-1MHs tezlik intervalında 300K, 405K, 470K və 530K temperaturlarında TlInS2 kristallarının impedansının həqiqi və xəyali hissələrinin qarşılıqlı asılılıqları implantasiyadan öncə və sonra müqaisəli nəzərdən keçirilmişdir (Şək. 2). 400K temperatura qədər qarşılıqlı impedans asılılıqlarında (Z''= f(Z')) təcrübələr aparılan tezlik intervalında hər hansı relaksasiya halı müşahidə olunmamışdır. Lakin, 400K-dən yuxarı temperaturlarda implantasiyadan öncə və sonra relaksasiya hallar
müşahidə edilmişdir. Temperaturun artması ilə relaksasiya müddətinin azalması müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda nisbətən yüksək temperaturlarda şüalanmadan sonra relaksasiya müddətinin azalması müəyyən edilmişdir.
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Şəkil 1. Dielektrik nüfuzluğunun temperatur asıllığı implantasiyadan əvvəl (a) və sonra (b)
Şüalanma nəticəsində dielektrik nüfuzluğunun ədədi qiymətinin artmasına əsas səbəb kimi,
mobil ionların konsentrasiyasının artmasını göstərmək mümkündür. Eyni zamanda, relaksasiya
müddətinin şüalanmadan sonra ilkin hala nisbətən azalması ümumi yanaşmada mobil ionların konsentrasiyasının artması ilə əlaqələndirilə bilər. Mobil ionların konsentrasiyasının artmasına səbəb
kimi implantasiya olunmuş materialda implantların qeri bərabər paylanmasını göstərmək olar. Qeyri
bircins materialların dielekttrik nüfuzluğunun yüksək qiymətə malik olması məlumdur. Beləliklə,
protonlarla implentasiya olunmuş kristallarda dielektrik nüfuzluğunun yüksək temperaturlarda temperatur və tezlik asılılığı TlInS2 kristallarında qeyri bircisliliyin yaranması ilə əlaqələndirilə bilər.
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Şəkil 2. Z''= f(Z') asılılıqları implantasiyadan əvvəl və sonra:a- 300K; b-405K; c- 470K;d-530K
Şəkil 3-də Protonlarla implantasiya olunmuş TlInS2 kristalının işığın kombinasiyalı səpilməsi
spektri göstərilmişdir. İKS spektri otaq temperaturunda və He/Ne qırmızı lazerində tədqiq edilmişdir. İmplantasiyadan əvvəl və sonra spektrləri müqayisə edərkən fərqlər müşahidə edilmişdir. Bu
fərqlər, xətlərin nisbi intensivliyində və onların yoxa çıxması əks olunmuşdur. Bu təsirlər nümunənin implant edilən ionların kütlələrindən asılıdır [11,12].

Şəkil 3. Protonla implantasiya olunmuş TlInS2 kristalının İKS spektri
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Nəticələr
TlInS2 kristallarının dielektrik nüfuzluğu və impedansının həqiqi və xəyali hissələrinin qarşılıqlı asılılıqları tezliyin 25Hs-1MHs-də və temperaturun 300-550K interalında 150 keV H+ ionları
ilə implantasiyadan öncə və sonra müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, implantasiya
nəticəsində dielektrik nüfuzluğunun ədədi qiymətinin artmasının və relaksasiya müddətinin azalmasının əsas səbəbi mobil ionların konsentrasiyasının artmasıdır. TlInS2 kristallarının İKS spektrləri
300K temperaturunda tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, protonlarla implantasiyadan öncə
və sonra İKS spektrləri üst-üstə düşmür. Implantasiyadan sonrasında strukturda amorflaşması müşahidə edilmişdir. Kristalın səth qatında Tl tərkibində əhəmiyyətli bir azalma müşahidə edildi. H+
ionları ilə implantasiyadan sonra In və Tl atomlarının spektral xüsusiyyətlərinin daha geniş şəkildə
nümayiş etdildi və bu da strukturun pozulmasına səbəb ola bilər.
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THE EFFECTS OF PROTON IONS ON DIELECTRIC AND ELECTRICAL PROPERTIES
OF TLINS2 CRYSTALS
S.F. Samadov
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences AZ 1143,
B.Vahabzade 9, Baku, Azerbaijan
In the present study, dielectric and electrical properties of TlInS2 crystals implanted with protons by 150keV energy were investigated at the temperature of 300-550K. The dielectric parameters
such as the actual and imaginary parts of the dielectric constant, the dielectric angle of angle, and
the dielectric penetration were investigated in this temperature range. Raman spectra of TlInS2
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crystal are studied. Based on the dielectric parameters in the frequency range 100-106 Hz, the role
of free ions in the relaxation process at f <10 kHz was determined. Fluctuations of the mutual dependence of the real and imaginary parts of the dielectric constant were observed.
Keywords: Dielectric properties; impedance; TlInS2 crystals; optical properties; Raman
Spectra
ВЛИЯНИЕ ПРОТОННЫХ ИОНОВ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TLINS2
С.Ф. Самадов
Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана AZ 1143,
Б.Вахабзаде 9, Баку, Азербайджан
В настоящей работе исследованы диэлектрические и электрические свойства кристаллов TlInS2, в которые имплантированный с протонами с энергией 150 кВ, при температуре
300-550 К. Диэлектрические параметры, такие как действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости, угол диэлектрического потер угла и диэлектрическая проницаемость, были исследованы в этом диапазоне температур. Исследованы спектры комбинационного рассеяния кристалла TlInS2. На основе диэлектрических параметров в интервале частот 100-106 Гц была определена роль свободных ионов в процессе релаксации при f<10кГц.
Наблюдались флуктуации взаимной зависимости реальной и мнимой частей диэлектрической проницаемости.
Ключевые слова: диэлектрические свойства; емпеданс; Кристаллы TlInS2; оптические
свойства; cпектры комбинационного рассеяния
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УДК 548:537
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ОГНЕСТОЙКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ
И ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Ф.А. Мустафаева, Н.Т. Кахраманов
Институт Полимерных Материалов НАНА
mustafayevafatima@mail.ru
В статье приведены результаты анализа состояния проблемы получения и исследование свойств огнестойких композитных материалов на основе гидроксида алюминия, полиэтилена и полипропилена. Преимущества и недостатки использования гидроксида алюминия
как замедлителя горения, механизм действия при горении, его сочетание с другими антипиренами, влияние на физико-механические свойства композитов, синергетические огнезащитные эффекты между гидроксидом алюминия и другими огнестойкими добавками.
Ключевые слова: гидроксид алюминия, антипирен, полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, полипропилен, огнестойкость, кислородный индекс.
В настоящее время ежегодное мировое потребление полимерных материалов и изделий из
них превышает 300 миллионов тонн [1]. Они нашли широкое использование в различных отраслях промышленности, но их применение ограничено, поскольку многие из них являются легковоспламеняющимися. В частности, одним из важнейших требований к полимерным материалам,
применяемым в строительстве, транспорте, электронике, авиационной и космической технике,
авто и судостроении является пожарная безопасность. Полиолефины составляют примерно 50
масс. % всех товарных полимеров, что, в свою очередь, составляет примерно 90 масс. % от общего производства полимеров. Рост годового потребления полиолефинов в мире возрос от менее
105 тонн с середин 1950-х годов до сегодняшних 108 тонн [2]. Поэтому получение малогорючих
полиолефинов, способы придания им огнестойкости является одной из важнейших проблем требующей внимания. Самыми опасными при пожаре являются густой дым и токсичные продукты
горения, в связи с этим в течение последних лет привлекают большое внимание экологически
безопасные антипирены. Полиолефины имеют тенденцию гореть с существенным выделением
топлива и небольшим обугливанием, и поскольку они обычно могут выдерживать высокие
нагрузки твердых добавок, гидроксид алюминия (ГА) нашел в них свое применение [3]. Во всем
мире ГА является самым большим тоннажным антипиреном, по объему использования он занимает первое место среди антипиренов (более 40% от их общего объема) [4, 5]. Это связано с его
низкой стоимостью по сравнению с системами на основе галогенов или фосфора. Преимущество
ГА заключается в том, что он снижает горючесть полимерных материалов, уменьшает образование дыма. Он очень дешевый, легко доступный, не гигроскопичный, не слипается (это ценно с
точки зрения технологии производства материала), ГА и продукты его разложения являются нетоксичными, при нагревании он выделяет водяной пар, который снижает температуру полимера
до температуры ниже, чем требуется для поддержания процессов сгорания, оксиды также способны катализировать процессы образования кокса, образуя защитный слой на поверхности горящего полимера. Недостатками ГА являются неудовлетворительные физико-механические характеристики композитов на их основе, низкая температура деформации при нагреве, технологические проблемы, возникающие при переработке в расплаве. Его разложение начинается при
температуре около 180-200 °C, в зависимости от размера частиц. ГА подходит только для полимеров, которые обрабатываются ниже его температуры разложения и разлагаются вблизи температуры разложения ГА. Это ограничивает диапазон подходящих приложений для ГА. Реакция
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разложения является эндотермической, что приводит к охлаждению полимера до температур
ниже точки воспламенения. Образование воды помогает разбавить горючие газы, выделяющиеся при разложении, ослабляет воздействие кислорода и снижает скорость горения. Эффективность ГА прямо пропорциональна его содержанию в полимере.
Исследовано влияние ГА на физико-механические, технологические свойства и характеристики пожаробезопасности: горючесть по кислородному индексу (КИ) и дымообразующую способность полиолефиновых компаундов [6]. Приведенные данные показывают, что с введением
ГА и увеличением его содержания в композитном материале наблюдается снижение относительного удлинения при разрыве и показатель текучести расплава (ПТР), при максимальном его
содержании значение ПТР снижается на 58%. С введением ГА до 40 масс. ч., прочность незначительно увеличивается, затем с повышением содержания неорганического компонента, снижается до значений меньших, чем у ненаполненного полиэтилена (ПЭ). Для изучения влияния ГА
на термическое разложение ПЭ моделирован [7] реактивное молекулярное динамика на основе
поля реактивной силы ReaxFF. Моделирование воспроизвело эндотермическое разложение ГА
на оксид алюминия и воду и выявило химическое взаимодействие между ПЭ и ГА, при котором
гидроксильные радикалы, высвобождаемые ГА, отводили водород из окружающего ПЭ, что
приводило к увеличению образования воды и увеличению обугливания ПЭ. Структурный
(фрактальный) анализ образования коксового остатка при горении композитов полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) /ГА показал [8], что формирование агрегатов частиц ГА приводит к
тому, что разложение указанных частиц реализуется только в рыхлых поверхностных слоях агрегатов, тогда как плотноупакованные центральные области образуют коксовый остаток.
Синергетические огнезащитные эффекты между ГА и безгалогенными огнестойкими добавками в композитах из ПЭВП, характеризовались проведением теста с КИ, теста на вертикальное горение UL94, и на коническом калориметре [9]. Результаты показывают, что существуют очевидные синергетические огнезащитные эффекты между ГА и не содержащими галогенов антипиренами, включая вспениваемый графит (ВГ) и красный фосфор (КФ). По сравнению с системой ГА / КФ, система ГА / ВГ обладает хорошим синергетическим эффектом. Кроме
того, синергетические эффекты системы ГА / ВГ могут действовать лучше, и также при добавлении КФ. КИ системы ГА / ВГ / КФ может повыситься до 30,1%. Однако, не обнаружен синергетический антипиреновый эффект между ГА и гидроксидом магния (ГМ). Между тем антагонистический эффект существует между ГА и боратом цинка (ЦБ). Анализ остатков горения показывает, что образование остатков полукокса в синергетических антипиреновых системах ГА
действует как эффективный барьер для снижения скорости тепловыделения и скорости потери
массы композитов в конденсированной фазе. Исследована совместимость композитов [10] ПЭ /
ГА и ПЭ / ГМ с составом 60/40 масс. %. Компатибилизаторами были сополимеры, функционализированные гидроксилом или карбоновой кислотой, полученные с малеиновым ангидридом,
эпоксидом и функционализированными акриловой кислотой ПЭ. Было проведено сравнение
между композитами с этими компатибилизаторами и композитов обработанными стеариновой
кислотой. Была значительно улучшена адгезия композитов ПЭ / ГА и ПЭ / ГМ. Улучшенная адгезия была выражена в механических свойствах: улучшение как жесткости, так и ударной вязкости было достигнуто использованием функционализированных сополимеров. Согласно конической калориметрии, огнестойкие свойства композитов не ухудшались при добавлении компатибилизаторов. Рассмотрено влияние наномерных ГМ и ГА на огнестойкость ПЭВП и изучено
влияние привитого малеиновым ангидридом и метилакрилатом ПЭ на свойства растяжения [11].
Из изображений сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (СПЭМ) наблюдалась хорошая дисперсия антипиренов (ГМ и ГА) в полимерной матрице, что нашло отражение в
свойствах антипиренов. Результаты показали, что комбинация наномерных ГМ и ГА дает отличные огнезащитные свойства, достигая классификации V0 в тесте UL-94-V и создавая
наименьший пик скорости тепловыделения и наименьшего общего тепла, выделяемого в испытании в коническом калориметре. Добавление привитого малеиновым ангидридом ПЭ, привело
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к значительно лучшим свойствам растяжения композицией, сохраняя свойства огнезащитного
состава.
Для повышения огнестойкости композитов ПЭ/ ГА были подготовлены и применены хорошо отслоившиеся графеновые нанопластинки (ГНП) [12]. Огнестойкость ПЭ /ГА была улучшена с добавлением ГНП. Пиковая скорость тепловыделения композита ПЭ / ГА /ГНП с только
0,2 масс. % ГНП снизилась на 18% по сравнению с композитом ПЭ / ГА. На поверхности остатков после испытаний на горение был обнаружен слой полукокса, который способствовал повышению огнестойкости, выступая в качестве теплозащитного экрана и барьера для переноса массы. Хорошо отслоившаяся структура ГНП, и ее хорошая дисперсия с ГА сыграли важную роль в
образовании полукокса при очень низкой загрузке ГНП.
В работе [13] приведена оценка влияния наноглины и антипиренов (ГА и ГМ) на огнестойкость полимерной смеси этиленвинилацетата (ЭВА) и полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с
помощью термогравиметрического анализа (ТГА) и конического калориметра. Результаты ТГА
показывают, что наноглина оказывает небольшое влияние на разрушение полимерной смеси,
тогда как ГА и ГМ, используемые в качестве антипиренов, уменьшают начальную температуру
деградации, а также уменьшают пиковую скорость потери массы. Однако в коническом калориметре было обнаружено, что, хотя наноглина и оказывает незначительное влияние на воспламенение, она тем не менее снижает скорость тепловыделения и увеличивает выход дыма и CO. Для
сравнения было обнаружено, что антипирены (ГА или ГМ) задерживают воспламенение из-за
потери воды при более низких температурах, снижают скорость тепловыделения и имеют аналогичные выходы дыма и CO по сравнению с полимерной смесью. Снижение скорости тепловыделения как для наноглины, так и для антипиренов можно объяснить формированием поверхностного слоя, который действует как барьер массы и тепла для непиролизованного материала.
Был изучен синергетический эффект органо-модифицированного монтмориллонита и гидроксидов металлов (ГА и ГМ) в качестве антипиренов в нанокомпозитах ПЭНП / ЭВА, совместимых с
привитым аминоспиртом полиэтиленом [14]. Рентгеноструктурный анализ показал смещение
характерного пика глины в плоскости d001 на более низкие углы, что указывает на интеркалированную-расслоенную морфологию. По изображениям СПЭМ наблюдалось хорошее диспергирование антипиренов (ГМ и ГА) по всей полимерной матрице, что отразилось на антипиреновых
свойствах. ТГА показал лучшую термическую стабильность нанокомпозитов, а газы, выделяющиеся при сго-рании значительное снижение. С целью исследования вклад наноглин в огнестойкость ПЭНП и его смеси с ЭВА, в работе [15] сначала наноглины вводились отдельно, затем
вместе с традиционным огнезащитным ГА, а затем вместе с системой ГА и ЦБ. Рентгеноструктурный анализ и просвечивающая электронная микроскопия показали, что слои наноглинового
силиката в основном интеркалируются с определенным уровнем эксфолиации в обеих матрицах.
КИ, вертикальное горение UL-94 и анализ калориметров потерь массы показали, что для обоих
материалов матрицы даже использование только наноглин может улучшить многие параметры
воспламеняемости, включая пиковую скорость тепловыделения, время воспламенения и индекс
роста огня. Вклад наноглин были более значительными, когда они были включены вместе с традиционным ГА или вместе с системой ГАЦБ. Анализ остатков показал, что вклад наноглин в
механизмы огнестойкости ГА и ЦБ состоял в основном в формировании сильной и жесткой
структуры угля через хорошо диспергированные и интеркалированные / расслоенные слои силиката, защищающие лежащие в основе полимерные матрицы от теплового и массопереноса.
Исследование огнестойкости ПЭ в сочетании с ГА и олигомерно-модифицированной глиной показали, что комбинация ПЭ с 2,5% неорганической глиной и 20% ГА дает 73% снижение
пиковой скорости тепловыделения, которое является таким же, как и при использовании 40% ГА
[16]. Дальнейшее увеличение загрузки глины не улучшили огненные свойства. Сочетание пяти
различных типов органически модифицированных монтмориллонитовых глин (каждый с различным модификатором) с ГА в качестве системы антипиренов для ПЭ-ЭВА показало [17] что,
присутствие ГА и компатибилизатора не оказывало никакого влияния на эксфолиацию исследу38
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емых образцов. Изучено влияние различных совместителей на дисперсию и расслоение глины.
Результаты показали, что добавление монтмориллонита (MMT) позволяет заменить часть содержимого наполнителя ГА при сохранении требований к антипирену. Термическая стабильность смесей ПЭНП / ЭВА, наполненных MMT / ГА, показала небольшое увеличение по сравнению с эталонной смесью ПЭНП / ЭВА, заполненной ГА. Композиции с более высоким содержанием глины (10 масс. %) показали лучшие физико-химические свойства. Повышенная стабильность композиций с более высоким содержанием глины является результатом большего неорганического остаточного образования. Механические свойства и огнестойкость оставались
аналогичными механическим свойствам эталонного соединения. Сниженное содержание ГА
приводило к снижению вязкости и плотности, что облегчало обработку соединений полимера /
ГА / глины. Изучена комбинация органофилизованного MMT, синтетического гидромагнезита и
ГА в качестве антипиреновой системы для материалов на основе ПЭ и сопоставлена с аналогичной системой ГМ, ГА и MMT [18]. Термостабильность и огнезащитные свойства, оцененные с
помощью ТГА, дифференциального термического анализа, КИ и испытания на коническом калориметре показали, что добавление MMT позволяет уменьшить общее содержание наполнителя для достижения требований к огнестойкости. Термостабильность возрастает в большей степени для образцов, содержащих MMT. В тестах на коническом калориметре наблюдалось снижение пиковой скорости тепловыделения для образца, содержащего ММТ, по сравнению с образцом с более высокой загрузкой наполнителя без этой наноглины. Повышение стабильности
образующегося угля может быть причиной такого благоприятного поведения при добавлении
ММТ.
Огнестойкость синтезированного меламин полифосфата (МПФ) в сочетании с крахмалом
и различными гидроксидами металлов в ПЭНП путем КИ и испытания на вертикальное горение
показали, что значение КИ композита, содержащего ГА, было выше, чем у композитов при той
же аддитивной нагрузке с ГМ или Fe(OH)3, что увеличилось от 22 до 27% [19]. И композит, содержащий ГА, прошел оценку V1, не вызывая расплавленных капель. Термостабильность и
морфология характеризованные с дифференциальным сканирующим калориметром, ТГА и сканирующим электронным микроскопом показали, что кристаллизация композитов оставалась
неизменной после включения гидроксида металла. Изменено характер термической деградации
композитов из ПЭНП и морфология остаточного обуглившегося слоя. Было изучено влияние
применения ультразвука с помощью специальной статической смесительной головки, которая
одновременно способствует расширению потока в процессе одношнековой экструзии [20]. Оптимизирована доля ГА, используемого в качестве антипиренов на ПЭВП. Морфологическое исследование показало, что этот процесс способен значительно уменьшить размер частиц ГА и
улучшить их дисперсию и распределение в полимерной матрице. Добавление ЦБ при низкой
концентрации (а именно 3 масс. ч.) показало его хорошо известный синергетический эффект при
термическом, КИ и режиме горения. Согласно стандарту UL94, рейтинг всех протестированных
материалов изменился с HB до V2 в отношении материалов, полученных без ультразвука; кроме
того, рейтинг V0 был достигнут только с добавлением 2 масс. ч. органо-глины. В этой работе
были найдены соответствующие условия ультразвуковой экструзии для использования самого
низкого содержания ГА (21,5 масс. %), что позволило получить огнезащитные материалы с
улучшенной технологичностью и механическими свойствами. Рассмотрено влияние облучения
электронным пучком на различные смеси ПЭНП, заполненные ГА, ГМ и СаСО3 [21]. Добавление всех негалогенированных наполнителей к ПЭНП ухудшало механические свойства. Добавление ГМ к ПЭНП показало значительное увеличение сил адгезии внутри полимерных матриц и
действовало более эффективно, чем аналогичные соединения ГА / ПЭНП и CaCO3 / ПЭНП. Полученные смеси ГМ были более эффективны термически и горели более стабильно, чем аналогичные смеси ГА. В этом исследовании электронно-лучевое облучение оказало улучшенное
влияние на термическую стабильность и механические свойства для всех полимерных образцов.
Исследовано влияние различных уровней гамма-облучения на воспламеняемость, а также меха39
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нические, электрические и термические свойства смесей ЭВА / ПЭНП / ГА [22]. После гаммаоблучения было улучшено огнестойкость смесей ЭВА / ПЭНП / ГА, и в то же время механические, электрические и тепловые свойства были увеличены за счет увеличения плотности сшивания. Результаты ТГА/инфракрасных спектр показали, что термическое разложение смесей ЭВА /
ПЭНП / ГА замедлялась после гамма-облучения, и уменьшенные количества продуктов пиролиза отвечало за улучшенную огнестойкость и термическую стабильность. Исследовании [23] было направлено на повышение огнестойкости ПЭНП с использованием комбинаций ГА и минерала колеманита. Пиковая скорость тепловыделения и общее тепловыделение были снижены
примерно на 20% и 15% соответственно с частичной заменой ГА на колеманит, что облегчало
использование более низкой общей загрузки наполнителя в смоле. В зависимости от содержания
колеманита КИ был увеличен на 1%4% при сохранении рейтинга UL94 V-0. Огнестойкий эффект колеманита, используемого в сочетании с ГА, объяснялся лучшим защитным характером
остатков огня и более эффективным улавливанием топлива в конденсированной фазе.
SiO2 уже давно признан инертным разбавителем и обычно используется в качестве усиливающего агента в термопластичных полимерах. Был исследован синергетический эффект SiO2 с
ГА на линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) [24] / ЭВА в присутствии нового компатибилизатора ПЭ, привитого фторполисилоксаном, подготовленный для улучшения совместимости между полимерами (ЛПЭНП / ЭВА) и неорганическими наполнителями (ГА и SiO2).
Результаты показали, что добавление SiO2 заметно увеличивает значение КИ и снижает скорость
тепловыделения, скорость потери массы. Данные ТГА дополнительно свидетельствуют того, что
синергетический механизм SiO2 с ГА обусловлен главным образом физическим процессом в
конденсированной фазе, что приводит к образованию более стабильного и компактного барьера,
который эффективно предотвращает тепло- и массоперенос при пожаре.
Путем включения изменяющей процентной концентрации антипирена в образцах изучалось влияние ГА на характеристики ПЭВП и полипропилена (ПП) [25]. Результаты показали,
что свойства воспламеняемости улучшились. Включение антипирена снизило скорость распространения пламени, в то время как время воспламенения было увеличено. Было обнаружено, что
увеличение концентрации ГА оказывает обратное влияние на механическую прочность композита ПП / ГА [26], так как большие нагрузки гидроксидов металлов, вызывающие заметное
ухудшение физических свойств, добавление межфазных агентов являются полезным способом
минимизации этих эффектов. С этой целью ПП был модифицирован винилтриэтоксисиланом
(ВТЕС) и малеиновым ангидридом, и продукты использовались в качестве связующих агентов
для композитов ПП / ГА [27]. Было отмечено, что оба связующих агента были эффективными,
но ПП, модифицированный ВТЕС, показал лучшее влияние на механические свойства. Проанализированные эффекты ГА и ПП- ВТЕС на ПТР, свойства растяжения, температуры разложения
и огнестойкость композитов показали, что повышенная концентрация ГА снижала ПТР и свойства при растяжения, но увеличивала температуру разложения в окислительной атмосфере и
улучшала свойства воспламеняемости [28]. Добавление ПП, модифицированного с ВТЕС, слегка
улучшало прочность при растяжение и максимальное удлинение и дало лучшие результаты для
испытаний на воспламеняемость материалов. Полимерные нанокомпозиты, содержащие ПП в
качестве полимерной матрицы и нанонаполнитель ГА в качестве огнезащитного наполнителя,
были объединены с различной загрузкой полипропилена с привитым малеиновым ангидридом
(МАПП), МАПП (0, 1, 2, 3, 5 масс. %) [29]. После загрузки МАПП были улучшены характеристики прочности на растяжение и ударные свойства образцов ПП / ГА. Было определено, что
загрузка МАПП 1 масс. % является оптимальным содержанием добавки связующего агента, так
как эта нагрузка обеспечивает наилучшие характеристики нанокомпозита при испытаниях на
растяжение.
Результаты горизонтального горения композитов из рисовой шелухи / ПП наполненных
ГНП и двумя видами гидроксида металлов, ГА и ГМ показали, что простой 50 масс. % композитов ПП / рисовой шелухи продемонстрировали горизонтальная скорость горения 36,08 мм / мин
40
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[30]. Когда замедлитель горения или нанографит был добавлен в композит, скорость горения
уменьшилась до 20 мм / мин. С другой стороны, когда использовались ГНП в сочетании с ГА
или ГМ наблюдался синергетический эффект, горизонтальные показатели горения значительно
сократились. Результаты измерений показателей КИ, скорости горения и плотности дыма композитов ПП / ГА / ГМ и ПП / ГА / ГМ / ЦБ показали, что КИ увеличивается с увеличением содержания наполнителя и уменьшается с увеличением диаметра частиц наполнителя, скорость
горения уменьшалась с увеличением содержания наполнителя, плотность дыма уменьшалась с
увеличением содержания наполнителя и увеличивалась с увеличением диаметра частиц наполнителя [31]. В композитах присутствовал синергизм между ГА / ГМ и ЦБ препятствующий распространению пламени, а эффект подавления дыма отмечался при добавлении ЦБ.
Измерялись огнестойкость и механические свойства композитов из ПП, наполненных
микрокапсулированным красным фосфором (МКФ) и ГМ / ГА [32]. Были обнаружены, значительные синергические эффекты между МКФ и ГМ / ГА на огнестойкие и растягивающие свойства композитов. КИ и уровень плотности дыма композитов не линейно увеличились, а горизонтальная скорость горения не линейно снизилась с увеличением весовой доли и прочность МКФ.
Модуль Юнга и удлинение при растяжения увеличивались, предел текучести при растяжении
незначительно уменьшались с увеличением весовой доли МКФ. Совместно микрокапсулированный полифосфат аммония (ПФА) и ГА [М(ПФА и ГА)] был получен с использованием 4,4'дифенилметандиизоцианата и меламина с помощью метода поверхностной полимеризации in
situ [33]. Результаты исследований огнезащитных свойств показывают, что значение КИ композитов ПП улучшается после объединения с совместно микрокапсулированными антипиренами.
По сравнению с ПП / (ПФА и ГА) максимальная скорость тепловыделения ПП / М(ПФА и ГА)
уменьшается с 210 до 120 кВт/м2 при одном и том же уровне огнестойкости.
В композиции древесной муки / ПП добавляли два не содержащие галогена неорганических антипирена, ПФА и ГА при различных массовых соотношениях ПФА и ГА с постоянной
суммарной загрузкой 30 масс. % [34]. Испытания на механические свойства показали, что соотношение ПФА / ГА не оказали существенного влияния на изгибные свойства. Коническая калориметрия показала, что ПФА оказался более эффективным, чем ГА, в снижении пика скорости
тепловыделения. Однако по сравнению с композицией древесная мука / ПП общий выброс дыма
уменьшался с добавлением ГА, но увеличивался с добавлением ПФА. Заметно, что композиции
древесная мука / ПП, содержащие комбинацию из 20 масс. % ПФА и 10 масс. % ГА, показали
наименьшее пика скорости тепловыделения и общее тепловыделение во всех составах. Древесная мука / ПП / ПФА-20 / ГА-10 показал самый компактный углеродистый остаток с наивысшей
степенью графитизации. Ввиду относительно низкой эффективности вспучивающихся антипиренов по сравнению с традиционными антипиренами, нано-ГА добавляли к ПП вместе с ПФА и
дипентаэритритом, для приготовления вспучивающегося огнестойкого ПП [35]. Механические
свойства композита были усилены путем частичной замены ПФА на нано-ГА. Результаты испытания КИ, вертикального горения UL-94 и на коническом калориметре показали, что огнезащитная характеристика композита была оптимизирована, когда 2% ПФА был заменен нано-ГА. В
этом случае значение КИ композита увеличилось с 26,6% до 31,2%, а образец прошел оценку V0 в тесте UL-94. Пиковая скорость тепловыделения снизилась на 56%. Исследование остатков на
коническом калориметре показало, что включение нано-ГА способствовало образованию более
неповрежденного и гомогенного полукокса во время сгорания.
Результаты измерения огнезащитных свойств композитов из ПП с ГА, ГМ, ЦБ, полиолефинового эластомера (ПOЭ) и нано-СаСО3 показали, что КИ линейно увеличивался, а скорость
горизонтального горения и уровень плотности дыма не линейно уменьшались с увеличением
весовой доли наполнителя [36]. Снижения скорости горизонтального горения огнестойких композитов ПП уменьшалось с увеличением толщины образца. Добавление нано-СаСО3 и ПОЭ
могло бы улучшить огнестойкие свойства композитов.
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Композиты ПП / ДВБ / AК / KВ были синтетически синтезированы [37] в расплаве с использованием исходного материала: вторичный полипропилен (ПП), кенаф-волокно (KВ), многофункциональная акриловая кислота (AК), компатибилизатор дивинилбензол (ДВБ). Для
улучшения воспламеняемости композитов в качестве добавки добавляли ГА и борную кислоту
(БК). Использования 20% ГА и 5% БК в композитах эффективно замедляет время воспламенения, скорость горения и тепловыделение уменьшается.
Изучалось частичное замещение ГА с органоглиной в композициях ПП/ ГА. Общая
концентрация наполнителя поддерживалась равной 30 масс. % [38]. Композиты были совместимы с двумя типами компатибилизаторами: коммерческий полипропилен функционализированный малеиновый ангидридом и гидроксилом. Добавление компатибилизатора и
обработки стеариновой кислотой частиц ГА способствовало диспергированию наполнителей. Оба
компатибилизатора улучшили адгезию между наполнителями и матрицей. Прочность
улучшилась, а разложение и воспламеняемость были снижены. Чтобы определить может ли
присутствие структурного железа в матрице повышать термическую стабильность и воспламеняемость нанокомпозитов методом интеркаляции расплава были получены нанокомпозиты ПП
/ГА/Fe-MMT [39]. Для доказательства влияния Fe3+ в слоях структурного силиката в тех же
условиях были приготовлены образцы ПП /ГА и ПП /ГА/Na-MMT. Fe-MMT и Na-MMT
модифицировали бромидом цетилтриметиламмония. КИ нанокомпозитов ПП / ГА / Fe-MMT был
увеличен, и не было обнаружено явления капания через испытание вертикального горения UL-94.
Учитывая повышенную потребность к использованию малогорючих полиолефинов, возрастающее внимание к «зеленым», экологически безопасным антипиренам, интерес к композиционным материалам на основе смеси различных типов полимеров нами ведется исследование
получения, и изучения свойств композитных материалов на основе смеси полиэтиленов высокой
и низкой плотности, монтмориллонита и гидроксида алюминия [40]. Область применения антипиренов - это постоянно развивающаяся область. В связи с ужесточением экономических и экологических требований к антипиренам формируются новые методы их получения. Если принять во внимание то, что фактор пожароопасности полимерных материалов ограничивает их
применение, исследования в направлении изучения уже существующих методов получения и
придание полимерным материалам огнестойкости, поиск новых антипиренов многофункционального действия одно из важных направлений, требующих особого внимания.
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ANALYSIS OF THE STATUS OF THE PROBLEM OF OBTAINING AND INVESTIGATING THE PROPERTIES OF FIRE-RESISTANT COMPOSITES BASED ON POLYOLEPHINES AND ALUMINUM HYDROXIDE
F.A. Mustafayeva, N.T. Kakhramanov
Institute of Polymer Materials of ANAS
mustafayevafatima@mail.ru
The article presents the results of the analysis of the status of the problem of obtaining and investigating the properties of fire-resistant composite materials based on aluminum hydroxide, polyethylene and polypropylene, the advantages and disadvantages of using aluminum hydroxide as a
flame retardant, the mechanism of action during combustion, its combination with other flame retardants, the effect on the physico-mechanical properties of composites, synergistic flame retardant
effects between aluminum hydroxide and other flame retardant additives.
Keywords: aluminum hydroxide, flame retardant, low density polyethylene, high density polyethylene, polypropylene, fire resistance, oxygen index.
POLİOLEFİNLƏR VƏ ALÜMİNİUM HİDROKSİD ƏSASINDA OLAN ODADAVAMLI KOMPOZİTLƏRİN ALINMASI XƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ PROBLEMİNİN VƏZİYYƏTİNİN ANALİZİ
F.Ə. Mustafayeva, N.T. Qəhrəmanov
AMEA Polimer Materialları İnstitutu
mustafayevafatima@mail.ru
Məqalədə alüminium hidroksid, polietilen və polipropilen əsasında olan odadavamlı kompozit
materialların alınması və xüsusiyyətlərinin tədqiqi probleminin vəziyyətinin analizi, alüminium hidroksidin yanma sürətini aşağı salan maddə olaraq istifadəsinin üstünlüyü və çatışman cəhətləri, yanma zamanı təsir mexanizmi, digər antipirenlərlə uyğunluğu, kompozitlərin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə təsiri, alüminium hidroksid və digər antipiren əlavələr arasında sinergetik effekt əks olunmuşdur.
Açar sözlər: alüminium hidroksid, antipiren, aşağı sıxlıqlı polietilen, yuxarı sıxlıqlı polietilen,
polipropilen, odadavamlılıq, oksigen indeksi.
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УДК 541.15:539.2/.6:539/04
РАДИАЦИОННО-ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДОРОДА ИЗ СИСТЕМЫ RaO-SiO2+H2O
З.А. Мансимов, Т.Н. Агаев.
Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана
agayevteymur@rambler.ru
Синтезированы радийсиликаты с различными активностями радия. Для сравнения изучена радиационно-каталитическая активность радийсиликата с активностью радий 6100
Бк/гр и исходного силиката в процессе радиолитического разложения воды. Гетерогенный
радиолиз воды изучен в адсорбированных и жидких состояниях в контакте с образцами радийсиликата и силиката. Предложены механизмы гетерогенного радиолиза воды с участием
исследуемых образцов радийсиликата и силиката.
Ключевые слова: радий-силикат, гетерогенный радиолиз, выход молекулярного водорода, -облучение
Радий силикаты благодаря радиационной и термической стойкости и уникальным физико-химическим свойствам, представляют большой интерес в области ядерной технологии. Поэтому, долгие годы радий силикаты - находятся в центре внимания ученых и получены многие
интересные результаты по влиянию различных видов излучения на физико-химические свойства радийсиликатов [1-3]. В последнее время, научные интересы к радийсиликатам расширились и проводятся широкомасштабные исследования их различных свойств под действием
ионизирующих излучений [4].
В данной работе, приведены результаты исследований радиационно-гетерогенного разложения воды в присутствии радийсиликата при различных температурах.
Методика экспериментов
Синтезированы радийсиликаты с различными содержаниями радия, путем гидролиза
тетраэтилортосиликата в среде уксусной кислоты, при Т=333К [5]:
Si(OC2H5)4+4H2O
C2H5OH+CH3COOH
Si(OH)4+RaCl2

Si(OH)4+4C2H5OH
CH3COOC2H5+H2O
Ra-SiO3+HCl

Образцы подвергались термовакуумной обработке в начале при Т=373К, в воздушной
среде в течении τ=24 часов, а затем при Т=473К, Р≈10-3рт.ст. в течении τ=36 часов. После
всего проведена обработка при Т=873К, в течении τ=12 часов. Активность радия в составе
синтезированных образцов, определены гамма и α- спектрометрическими методами [5].
Активность радия в составе синтезированных образцов изменяется в интервале
260÷6100 Бк/гр. Радиационно-каталитическое действие радийсиликата изучено на примере
образцов с относительно высокой активностью, которое составляет: А=6100 Бк/гр.
Гетерогенный радиолиз воды проводили в статических условиях, в специальных ампулах. Количество радийсиликата в ампулах составляло примерно m=4∙10-2г. Для исследований
брали бидистилировонную воду. Воду в ампулы вводили двумя методами. В первом случае,
воду из парового состояния адсорбировали (Н2Оs) на поверхность радийсиликата при Т=77К.
Количество вводимой воды в ампулы соответствует плотности паров воды в ампулах равный
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- ρ=5мГ/см3. В исследуемых интервалах температур присутствуют равновесия между количеством воды в паровом и адсорбированных состояниях.
Во втором случае - воду из калибровочного объема вводили в ампулы до полного покрытия образца радийсиликата жидкой (mж) водой и массой mж=0,2г. Затем ампулы с образцами охлаждали до 77К, потом запаивали.
Радиационно и радиационно-термические процессы проводили на изотопном источнике 60Со. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения определена химическими (ферросульфатным, циклогексановым и метановым) дозиметрами [6]. Поглощенная доза облучения
в исследуемых системах определена отношением их электронных плотностей и дозиметрическими системами.
Анализ продуктов радиационно-гетерогенных процессов проводили на газохроматографе «Цвет-102» и в газоанализаторе «Газохром-3101».
Результаты и их обсуждения
Изучена кинетика накопления молекулярного водорода при гетерогенном радиолизе
воды в системах RaO∙SiO4+H2Oп и RaO∙SiO4+H2Oж. На рис.1. приведены кинетические кривые накопления водорода при гетерогенном радиолизе воды в присутствии радийсиликата в
двух состояниях.
На основе начальных линейных частей кинетических кривых определены значения
скоростей и радиационно-химический выход водорода в исследуемых системах.

Рис.1. Кинетика образования молекулярного водорода при радиационно-гетерогенном разложении воды в системах радийсиликат+H2Os (а) (Т=300К, ρН2О=5мГ/см3, D=0,28Гр/с) и радийсиликат + H2Oж (б) (Т=300К, mН2О=0,02г, D=0,28Гр/с).
Как видно, кинетические кривые накопления молекулярного водорода в обеих системах по форме являются одинаковыми. В них можно разделить два участка:
I- область характеризуется относительно большой скоростью накопления водорода в
начальных линейных участках,
II- относительно медленная стадия накопления молекулярного водорода.
Значения скоростей накопления молекулярного водорода и радиационно-химических
выходов определены по начальным линейным областям кинетических кривых.
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Таблица 1
Значения скоростей и радиационно-химических выходов молекулярного водорода при радиационно-гетерогенном радиолизе воды в двух состояниях при Т=300К
№
1

Облучаемые
системы
Радий-силикат + Н2ОS

W(H2),
молекул г-1 с-1
2,22 · 1012

G(H2),
молекул / 100 эВ
0,13

2

Радий-силикат + Н2ОЖ

0,83 · 1013

0,47

При гетерогенном радиолизе воды в состоянии полного покрытия слоя радийсиликата
(радийсиликат+H2Oж), наблюдаемые значения радиационно-химического выхода водорода
примерно в ~3,8 раза больше, чем в случае при гетерогенном радиолизе воды в адсорбированном состоянии на поверхности радийсиликата. Это свидетельствует о том, что в случае
нахождения радийсиликата в объеме воды, существует эффективный перенос энергии от
твердой фазы к молекулам воды.
Наличие в кинетических кривых второй медленной стадии радиолиза свидетельствует
о том что, существует диффузионная затрудненная стадия гетерогенного радиолиза воды в
присутствии радийсиликата при Т= 300К.
Влияния температур на скорости образование молекулярного водорода при гетерогенном радиолизе воды, изучены на примере систем (RaO)х(SiO4)у+H2Os, так как повышение
температуры в системе радийсиликат+ H2Oж в замкнутых ампулах- экспериментально не
возможно.
Выявлено, что при Т≥623К, радийсиликаты обладают термокаталитической активностью в процессе разложения воды [5,7]:
H2Os

Н2 + 1/2 О2

(1)

Экспериментально можно получить информацию о радиационно-термических и термических процессах накопления водорода при радиационно-гетерогенных процессах разложения воды. Для правомерности разделения на составные части, проведены идентичные условия терморадиационных и термических процессов разложения воды в присутствии радийсиликата.

Рис.2. Температурная зависимость образования водорода при термическом (1) и радиационно-термическом (2) процессе, в присутствии RaO-SiO2.
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Сравнение значений выходов молекулярного водорода при радиационно – гетерогенных процессах в системе радийсиликат + Н2Оs, в интервале температур Т=300÷673К, показывает что, температура стимулирует процесс гетерогенного радиолиза и выхода водорода,
которая линейно растет с температурой от 0,18 до 1,63 молекул/100эВ. На основе температурной зависимости, скорости процессов в аррениусовских координатах (рис.2.), определены
значениями энергий активации радиационно-термических и термических процессов, которые
в пределах точности определения - являются одинаковыми: Еа=13,45÷15,4 кДж/моль.
Это свидетельствует о том, что в радиационно-термических процессах, более энергоемкой стадией - является термически-составляющий процесс.
Как видно, с увеличением температуры - вторая медленная стадия процессов накопления водорода, которая наблюдается при радиационно – гетерогенном радиолизе воды в присутствии радийсиликата при Т=300К - не наблюдается. Во всех кинетических кривых, после
определенного времени-наблюдается стационарная область. Радиационная составляющая
радиационно – термических процессов в первом приближении определена как разность:
Wр(Н2)= Wрт(Н2) - Wт(Н2)

(2)

По значению скоростей радиационно – составляющих, радиационно- термических процессов разложения воды - определены значения радиационно-химических выходов. Полученные значения скоростей и радиационно-химических выходов молекулярного водорода
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значения скоростей (молекул г-1с-1) и радиационно-химических выходов (молекул/100эВ)
молекулярного водорода при радиационно-термических и термических процессах разложения воды в системе уранил-силикат + Н2ОS при различных температурах
№

Т,К

Wрт(H2) · 10-13

Wт(H2) · 10-13

Wр(H2) · 10-13

G(H2)

1
2
3
4
5

373
473
573
623
673

1,75
3,05
5,28
8,61

0,06
0,11
2,78
4,44

0,42
1,69
2,94
3,00
4,17

0,18
0,85
1,12
1,34
1,63

С целью выявления влияния радийных катионов на радиационно-каталитическую активность силиката в процессе радиолитического разложения воды, синтезирован чистый силикат Si(OH)4, который показан в работе [5,8]. При этом было выявлено, что введение в состав силиката радий-катионов, вызывает уменьшение радиационно-каталитической активности в процессе получения водорода из воды. В данной работе, были показаны результаты радиационно-гетерогенного радиолиза воды в присутствии силиката и радий-силиката при различных температурах, которые объясняются в рамках электрофизической модели [9] радиационно-гетерогенных процессов.
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Заключение
Исследована кинетика накопления молекулярного водорода при гамма радиолизе воды в системе радий-силикат+вода. Установлено, что радиационно-химический выход водорода для радий-силикат+вода
G(H2)=0,47молекул/100 эВ больше, чем при радиолизе чистой воды
G(H2)=0,45молекул/100 эВ. Изучена кинетика накопления молекулярного водорода при радиационных, радиационно-термических и термических (Т=300÷673К) процессах радий-силиката с водой. Показано, что образование поверхносто-активных центров и вторичных элек-тронов в присутствии радий-силиката, обусловливает увеличение скорости насыщения молекулярного водорода при термических и радиационно-термических процессах в системе радий-силикат+ вода.
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RADİASİYA-TERMOKATALİTİK PROSESLƏRDƏ RaO-SiO2+H2O SİSTEMİNDƏN
HİDROGENİN ALINMASI
Z.Ə.Mənsimov, T.N.Ağayev
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu Bakı
agayevteymur@rambler.ru
Müxtəlif aktivlikli radiumdan radium-silikat sintez olmuşdur. Müqayisə üçün suyun radiolitik
parçalanma prosesində ilkin silikagelin radiasiya-katalitk aktivlikli (radiumun aktivliyi 6100 Bk/q)
radium-silikat tədqiq olunmuşdur. Radium-silikat və silikagelin adsorbsiya olunmuş və maye halında suyun heterogen radiolizi öyrənilmişdir. Tədqiq olunan radium-silikat və silikagelin iştirakı ilə
suyun heterogen radiolizinin mexanizmi təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: radium-silikat, heterogen radioliz, molekulyar hidrogenin çıxımı, -şüalanma
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RADIATION-THERMOCATALYTIC PROCESS OF HYDROGEN
FROM RaO-SiO2+H2O MIXTURE
Z.A. Mansimov, T.N. Agayev
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
agayevteymur@rambler.ru
Radium silicates with different radium contents were synthesized. For comparison, the radiation catalytic activity of radium silicate with 6100 Bk/g radium and starting silicate during the
radiolytic decomposition of water was studied. The heterogeneous radiolysis of water was investigated in the adsorbed and liquid states in contact with radium silicate and silicate samples. The
mechanisms of heterogeneous radiolysis of water involving the radium silicate and silicate samples
under study were suggested.
Keywords: radium silicate, heterogeneous radiolysis, the yield of molecular hydrogen, radiation
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BƏZİ AMİNTİOLLARIN SİNTEZİ
S.S. Qocayeva, Ə.R. Sucayev, N.M. Qriqoryeva
Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
qocayeva_s@yahoo.com
Funksional əvəzli pirimidinonlar geniş farmakoloji və bioloji aktivliyə malik heterotsiklik birləşmələr olduğuna görə trixlorsirkə turşusunda müxtəlif aldehidlərin asetilaseton və karbamid (tiokarbamid) ilə üçkomponentli kondensləşməsi əsasında 3,4-dihidropirimidin-2(1H)onların səmərəli
sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların bəzi çevrilmələri aparılmışdır [1].
Açar sözlər: pirimidinonlar, izopropil spirti, tiokarbamid
Məlum olduğu kimi 3,4-dihidropirimidin-2(1H)onların dimetilformamid mühitində 1,2-epoksi-3-xlorpropanla reaksiyası tədqiq edilmişdir [2].
Sintez olunmuş 3(1ı,2ı-epoksipropil)-6-metil-2-okso-4-fenil-5-asetil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin
izopropil spirti mühitində tiokarbamidlə reaksiyası aparılmış və uyğun birləşmə sintez olunmuşdur.
Sintez aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır:

O

C6H5

CH3C

NCH2-CH-CH2
N
H

H3C

O

O

O

+

H2N-C-NH2

C6H5

CH3C

NCH2-CH-CH2

-(H 2N)2CO

S

H3C

N
H

O

S

I

Məlum olduğu kimi aminspirtlərin(tiolların) sintez üsullarından biri oksiranların aminlərlə
nukleofil birləşmə reaksiyasıdır [3]. Bunu nəzərə alaraq sintez edilən I-birləşməsinin müxtəlif
aminlərlə reaksiyası aparılmış və müvafiq aminspirtlər(tiollar) sintez edilmişdir.
I-birləşməsinin etil spirtində 10 saat müddətində 70-750C temperaturda metilamin, anilin,
üçlübutilamin, dimetil-2 aminlə reaksiyası tədqiq edilmiş və uyğun amintiollar sintez edilmişdir:
O

C 6H 5

CH 3C
H 3C

O

NCH 2-CH-CH 2
N
H

O

S

+

RNH 2

CH 3C
H 3C

C 6H 5
NCH 2-CH-CH 2NHR
SH
N
O
H
II

R= -CH 3(II), -C 6H 5(III), -C(CH 3)3(IV), -(CH 3)2(V)

Reaksiyanın gedişinə naziktəbəqəli xromotoqrafiya metodu ilə nəzarət edilmişdir. Reaksiya
nəticəsində alınan birləşmələr kristal maddələrdir. Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu İQ spektroskopiya metodu ilə tədqiq edilmişdir.
Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu İQ və 1H, 13C NMR spektroskopiyası ilə təsdiq
edilmişdir. Təmizliyi isə nazik təbəqəli xromatoqrafiya ilə təyin edilmişdir.
Sintez edilmiş oksiranın (II) İQ spektrində 1245, 1030 və 825 sm-1sahələrində müşahidə olan
xarakterik zolaqlar oksiran halqasında olan asimmetrik, simmetrik və pulsasion rəqslərini xarakterizə edir. Oksiranı (II) tioepoksidləşdirdikdə isə oksirana aid zolaqlar müşahidə edilmir. Lakin 665
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sm-1 sahəsində üçüzvlü tiiran halqasında C-S rabitəsinin valent rəqslərini xarakterizə edən zolaq aydınlaşır. Tiiran (III) birləşməsinin nukleofil qırılmasından alınan 1,2-aminpropantiolların (IV-VII)
İQ spektrində NH rabitəsinin valent rəqsləri zolağı 3345-3445 sm-1 sahəsində aydınlaşır. 2540 sm1
zolaq isə SH rabitəsinin valent rəqslərinə uyğun gəlir.
Oksiran (II) fraqmentində olan CH2O qrupundakı iki protonun siqnalı dublet şəklində 2.402.45 və 2.70-2.75 m.h.sahələrində, CH-O- qrupundakı yeganə protonun siqnalı multiplet halında
2.80-3.45 m.h. sahəsində müşahidə edilir. Tiiran (I) birləşməsinin 1H NMR spektrini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, CH2S qrupundakı iki protonun siqnalı CH2O qrupuna nisbətən qüvvətli sahədə
2.15-2.25 və 2.35-2.45 m.h. iki dublet şəklində aydınlaşır. CHS qrupunda olan protonun siqnalı isə
3.10-3.20 m.h. sahəsində multiplet şəklində müşahidə edilir.
Sintez edilən birləşmələrin (I-V) çıxımı və bəzi fiziki-kimyəvi sabitləri
Birləşmələr
№

Çıxım,
%

Tər,
0
C

Rf

Brutto formulu

I

65

208

0.25

C16H18N2O2S

II

60

210

0.26

C17H22N3O2S

III

65

198

0.30

C22H25N3O2S

IV

55

220

0.27

C20H29N3O2S

V

50

260

0.29

C18H25N3O2S

C
63.58
63.22
61.45
61.70
66.84
67.01
64.00
63.72
62.24
62.40

Element analizi, %
Hesablanib/
Tapılıb
H
N
5.96
9.27
6.32
9.01
6.63
12.65
6.38
12.52
6.33
10.63
6.16
10.43
7.73
11.20
8.01
10.70
7.20
12.10
7.05
12.05

S
10.60
10.24
9.64
9.45
8.10
7.86
8.53
8.44
9.22
9.15

Sintez edilmiş birləşmələr(I-V) molekulunda yerləşən pirimidin fraqmentində olan metil qrupundakı üç protonun siqnalı 1.2-1.4 m.h. sahəsində, asetil qrupundakı üç protonu isə sinqlet şəklində 2.5 m.h. sahəsində aydınlaşır. Aromatik halqaya birləşmiş metin qrupundakı yeganə protonun
siqnalı 4.8 m.h. sahəsində sinqlet şəklində, pirimidin fraqmentinə birləşmiş aromatik halqadakı qeyri-simmetrik protonların siqnalı isə multiplet şəklində aşkar olunur. NH qrupundakı siqnal ən zəif
sahədə 9.45 m.h. aydınlaşır.
13
C NMR spektirində olan karbon atomlarının sıxlığını xarakterizə edən siqnallar 25, 29, 47,
53, 86, 117, 123,127, 132, 142, 151, 180, 208 m.h. sahələrində aşkar olunur.
Təcrübi hissə
İQ spektrlər specord-75 İR cihazında vazelin yağında çəkilmişdir. Sintez edilən birləşmələrin
təmizliyi və reaksiyanın gedişinə nazik təbəqəli xromatoqrafiya metodu ilə nəzarət edilmişdir.
Eluent kimi izopropil spirti: heksan (1:3) sistemindən istifadə edilmişdir.
(I) birləşməsinin sintez metodu. Mexaniki qarışdırıcı, termometr və əks soyuducu ilə təchiz
olunmuş yumrudib kolıbaya 0,01 mol 3(1ı,2ı-epoksipropil)-6- metil-2-okso-4-fenil-5-asetil-1,2,3,4tetrahidropirimidin, 0,02 mol tiokarbamid, 15 ml izopropil spirti və 5 damcı sulfat turşusu əlavə edilir. Reaksiya qarışığı 2 saat müddətində qızdırılmaqla qarışdırılır. Ayrılan kristallar süzülür və yenidən kristallaşma metodu ilə təmizlənir.
(II-V) birləşmələrinin ümumi sintez metodu. Mexaniki qarışdırıcı, termometr və əkssoyuducu ilə təchiz olunmuş yumrudibli kolbaya 0.01 mol I birləşməsi, 15ml metilamin, fenilamin, üçlübutilamin, dimetilamin və 10ml etil spirti yerləşdirilir. Reaksiya 3 saat müddətində 65-700C temperaturda qarışdırmaqla aparılır. Reaksiya nəticəsində alınan maddələr kristal maddələrdir. Alınan
kristallar süzülür və yenidən kristallaşdırma metodu ilə təmizlənir.
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SINTEZ OF SOME AMINTHYOLS
S.S. Gocayeva., A.R.Sudcayev., N.M.Qrioqoryeva
Institute of Chemistry of Additives after Academician Ali Guliyev
qocayeva_s@yahoo.com
Because functional substituted pyrimidinones have wide pharmacological and biological activity
heterocyclic compounds, their effective synthesis method has been developed based on threecomponent condensation of acetylacetone and carbamide (thiocarbamide) of various aldehydes in
trixloric acid with 3,4-dihydropyrimidine-2 (1H)
Keywords: pyrimidinones, isopropyl alcohol, thiocarbamide
СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ АМИНТИОЛОВ
С.C. Годжаева, А.Р. Суджаев, Н.М.Григорьева
Институт xимии присадок имени академика Али Гулиева
qocayeva_s@yahoo.com
Поскольку функциональные замещенные пиримидиноны имеют широкие фармакологические и биологические активности гетероциклических соединений, их эффективный метод
синтеза был разработан на основе трехкомпонентной конденсации ацетилацетона и карбамида
(тиокарбамида) различных альдегидов в триксоловой кислоте с 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н)
Ключевые слова: пиримидиноны, изопропиловый спирт, тиокарбамид
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КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ ВОДОРОДА И УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ РАДИОЛИЗЕ
СИСТЕМА ГЕКСАН-ВОДА
Т.Н. Агаев, Ш.З. Мусаева, Н.М. Махмудов, Г.Т. Иманова
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана ул. Б. Вагабзаде, 9
agayevteymur@rambler.ru
Исследована кинетика накопления водорода и углеводородов при радиолизе система нгексан-вода при различном содержании компонентов при комнатной температуре. Установлено, что радиационно-химический выход молекулярного водорода растет с увеличением
содержания гексана в системе гексан-вода и при больших содержаниях в пределах точности
определения соответствует выходу водорода при радиолизе чистого гексана. Определены
значения скорости образования водорода и углеводородов в системе гексан-вода при T=300K.
Ключевые слова: γ- излучение, радиолиз, вода-гексан.
Введение
Радиолитические процессы в углеводородных системах в основном изучены в газовой
фазе. Закономерности влияния фазового состояния и состава смеси на значения радиационно-химического выхода углеводородов не изучены. В связи с истощением запасов углеводородов и возрастанием спроса к энергоносителям, возросла необходимость выявления закономерностей радиационно-химических процессов в жидкофазных системах вода - углеводороды, которые могут служить в качестве модельных систем для получения экологически чистых газов [1-5]. Поэтому в данной работе приведены результаты радиационно-химических
процессов получения водорода и углеводородов из модельной системы вода-н-гексан при
Т=300К.
Экспериментальная часть
Радиолиз смеси н-С6Н14+Н2О проведен в статических условиях в запаянных ампулах с
объёмом V=15см3, под действием γ-излучения. Заполнение ампул компонентами систем,
проводят на вакуумно-адсорбционной установке в паровом состоянии. Точность заполнения
ампул составляет примерно ~ 0,001. Запаивание ампул проводим при замораживании компонентов до 77К. Экспериментально установлено, что при запаивании ампул с образцами,
превращение углеводородов не происходит.
Облучение ампул с образцами проведено на изотопном источнике γ-квантов 60Сo. Дозиметрию источника проводили химическими методами-ферросульфатным, гексановым [6].
Поглощенную дозу в исследуемых системах рассчитывали путем сравнения электронных
плотностей в исследуемых и дозиметрических системах. При расчете мощности поглощенной дозы облучения системы вода-н-гексан, учитывали содержание каждого компонента.
Значение мощности поглощенной дозы облучения, определяемое ферросульфатным
методом - составляет Dдоз =0,2 Гр/с. Для компонентов исследуемых систем - это значение
определяется по выражениям:
Dвода=0,98 Dдоз - для воды;
Dгексан=0,66 Dдоз - для н-гексана;
DZrO2=0,87 Dдоз - для оксида циркония.
Для всех систем, рассчитанные значения поглощенной дозы, определены с учетом состава и электронных плотностей компонентов.
Вскрытие ампул проводили в специальной ячейке, откуда продукты радиолиза поступали в колонку хроматографа. Анализ газов на содержание Н2, СО, О2 - проведен на газоана55
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лизаторе «Газохром-3101», а углеводородов – на хроматографе «Agilent-7920». В работе использована - дистиллированная вода, н-гексан «х.ч.». Чистота н-гексана проверена хроматографическим методом.
Результаты и их обсуждения
Изучена кинетика накопления водорода и углеводородов при радиолизе воды в смеси
н-гексан-вода в жидкой фазе при комнатной температуре. Для этого в ампулы были введены
смеси при различных соотношениях компонентов, а также приведен радиолиз этих систем
под действием γ-квантов при 300К. На рис.1 и 2 приведены кинетические кривые накопления
молекулярного водорода при различных соотношениях компонентов в смеси гексан-вода.

Рис.1. Кинетика накопления молекулярного водорода при радиолизе смеси гексан-вода при
Т=300К, D=0,2÷0,15 Гр/с в зависимости от концентрации гексана
На основе начального линейного участка кинетических кривых, путем графического
дифференцирования определены значения скоростей накопления молекулярного водорода
W(Н2) по выражению:
W(Н2)=d(Н2)/dτ
На основе значения скорости процессов накопления определены радиационнохимические выходы молекулярного водорода. Как видно, из рис.1 и табл.1, с увеличением
содержания гексана в зависимости от соотношения компонентов в смеси гексан-вода, выход молекулярного водорода возрастает от 1,1 до 5,16 молекул/100эВ.
Таблица 1
Значения скорости накопления и радиационно-химических выходов молекулярного водорода
в зависимости от концентрации гексана
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При воздействии γ-квантов на углеводороды, происходит образование возбужденных
молекул и ионов, которые затем могут распадаться с расщеплением связей С-Н и С-С. Для
протекания этих процессов, нужно, чтобы энергия возбуждения была больше энергии вышеуказанных связей. Например, процессы, протекающие в гексане под действием гаммаизлучения, можно представить следующей схемой [11]:
С6Н14
С6Н14+, е-, С6Н14*
С6Н14+ + е-  С6Н14*
С6Н14*  С6Н13 + Н
С6Н14*  С6Н12 + Н2
С6Н14*  СnН2n+1 + С6-nН2(6-n)+1, где n=16
СnН2n+1 + СnН2n+1 СnН2n + СnН2n+2
В результате вышеуказанных процессов при радиолизе гексана образуются предельные
и непредельные углеводороды с количеством атомов углерода от 1 до 6. В образовании углеводородов С1 – С5 принимают участие, в основном радикалы. Методом ЭПР-спектроскопии,
идентифицированы многие радикалы, образующиеся при радиолизе гексана [10]. Они возникают большей частью при разрыве связи С-Н, образуя радикал С6Н13 и Н. Однако возможен и
разрыв связей С-С с образованием осколочных радикалов, например СН3, С2Н5, С3Н7, С4Н9,
С5Н11. Они были обнаружены ЭПР-спектроскопическим методом [11].

Рис.2. Кинетика накопления углеводородов при радиолизе смеси н- гексан-вода
при Т=300К, D=0,80 Гр/с, 1-пентан, 2-бутан, 3- метан, 4- этан, 5-пропан
На основе кинетических кривых, определены значения скорости накопления и радиационно-химического выхода отдельных углеводородов. Они представлены в таблице 2:
Таблица 2
Значения скоростей накопления и радиационно-химических выходов углеводородов
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общем, радиолитические процессы разложения в системе н-гексан-вода, схематически можно представить следующим образом:
n(H2O + C6H14)ж

(n-x)(H2O + C6H14)ж + CH4 + H2 + Ciж + Ciгаз

где n-число исходных молекул смеси, х-число молекул смеси в газовой фазе, а индексы ж и
газ означают жидкое и газовое состояния соответственно.
Из схемы видно, что углеводородные продукты могут образоваться как в газообразном,
так и в жидком состоянии. Сравнения наблюдаемых нами результатов по выходам углеводородов с литературными данными по радиолизу чистого гексана показывают, что спектр продуктов в обеих системах примерно одинаковы, но абсолютные значения отличаются [7-9].
Это отличие может быть объяснено тем, что определенная часть углеводородов находится в
растворенном состоянии в исходной системе. Также причиной отличия может служить взаимодействие продуктов радиолиза исходных продуктов. Уменьшение количества углеводородов по сравнению с радиолизом чистого гексана, свидетельствует о влиянии продуктов радиолиза воды, в частности О2 и ОН, которые взаимодействуя с алкильными радикалами, образуют спирты и карбонильные соединения. Возможные механизмы их образования следующие:
СnН2n+1 + ОН СnН2n+1ОН, где n=16
Н + О2 НО2,
СnН2n+1Н + НО2 СnН2n+1О2 + Н2,
СnН2n+1О2 + СnН2n+1О2  СnН2n+1ОН + СnН2nО + О2
Таким образом, радиационно-химические процессы, происходящие в смесях воды и углеводородов под воздействием облучения, позволяют решать проблемы получения эффективных энергоносителей и утилизации загрязненных вод.
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INVESTIGATED THE KINETICS OF ACCUMULATION OF HYDROGEN AND HYDROCARBONS DURING THE RADIOLYSIS OF THE MIXTURE
Agayev T.N., Musayeva Sh.Z., Mahmudov H.M., Imanova G.T.
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
agayevteymur@rambler.ru
The kinetics of accumulation of hydrogen and hydrocarbons during radiolysis of the nhexane-water system with different content of components at room temperature was studied. It has
been established that the radiation-chemical yield of molecular hydrogen increases with increasing
hexane content in the hexane-water system and, for high contents within the limits of accuracy, corresponds to the hydrogen yield during radiolysis of pure hexane. The values of the rate of formation
of hydrogen and hydrocarbons in the hexane-water system at T = 300 K are determined.
Keywords: γ- radiation, radiolysis, water-hexane
HEKSAN-SU SİSTEMİNİN RADİOLİZİ NƏTİCƏSİNDƏ HİDROGEN VƏ
KARBOHİDROGENLƏRİN ƏMƏLƏGƏLMƏ KİNETİKASI
T.N. Ağayev, Ş.Z. Musayeva, H.M. Mahmudov, G.T. İmanova
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
agayevteymur@rambler.ru
Otaq temperaturunda komponentlərin müxtəlif nisbətində heksan-su sisteminin radiolizi nəticəsində hidrogen və karbohidrogenlərin əmələgəlmə kinetikası tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, molekulyar hidrogenin radiasiya-kimyəvi çıxımı heksan-su sistemində heksanın miqdarının artması ilə artır və böyük miqdarlarda təmiz heksanın radiolizi zamanı hidrogenin çıxımına
uyğun gəlir. Su-heksan sistemində T=300K-də hidrogenin və karbohidrogenlərin əmələgəlmə sürətlərinin qiymətləri təyin edilmişdir.
Açar sözlər: γ- şüalanma, radioliz, heksan-su
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UDC: 547.297.+547.233.+547.32
SYNTHESIS AND PROPETIES OF HALOGEN-CONTAINING UNSATURATED
KETONES AND THEIR AMINO-DERIVATIVE COMPOUNDS
A.R. Karayeva, A.G. Aliyev, B.A. Mamedov
Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National Academy of Sciences
ipoma@science.az
Under conditions of Kondakov reaction an electrophilic addition of chloranhydrides of functionally substituted carboxylic acids to allyl chloride and 2,3-dichloropropene occurs on Markovnikov rule and leads to the preparation of corresponding 3-chloro- and 2,3-dichloropropenyl ketones.
As a result of interaction of the secondary amines with prepared halogen-containing unsaturated
ketones the products of ketopropenylation of these amines are formed. The composition and structure of the synthesized compounds have been confirmed by data of elemental analysis, IR- and NMR
1
Н-spectroscopy.
Keywords: halogen-containing unsaturated ketones, chloranhydrides of carboxylic acids,
aminoketones
A value of the halogen-containing unsaturated ketones and amino-ketones in organic chemistry is impossible to overestimate. They are perspective for use in various fields of human activity.
Owing to high reactivity, the unsaturated chloroketones and aminoketones are widely used in the
organic synthesis as perspective synthone for preparation of a large number of acyclic and heterocyclic compounds [1-3]. On their basis the preparative methods of preparation of various useful
compounds, including biologically active substances have been created [4-6].
The halogen-containing unsaturated ketones in its molecules contain three active reaction centers (carbonyl group, conjugated multiple bond and halogen atom) for nucleophilic attack. These
reaction centers can undergo the reaction with nucleophilic reagents simultaneously or separately.
At the same time, the availability of three interferencing reaction centers favors high chemical activity of these ketones and opens wide opportunities for their application in fine organic synthesis.
Due to the accessibility of the initial compounds and the one-stage process, the synthesis of
the halogen-containing unsaturated ketones by acylation of unsaturated compounds by chloranhydrides of carboxylic acids is the perspective method now.
By acylation of allyl halogenides with chloranhydrides of the aromatic carboxylic acids on
Kondakov-Krapivin there have been prepared 1-alkyl-4-chlor- and 1-alkyl-3,4-dichlorobut-2-en-1ones. It has been experimentally shown that this reaction is not realized at low temperatures and at
room temperature leads to the formation of retinoid products, the identification of which has not
been successful.
The aim of this work was the development of rational approaches to the preparation of the
halogen-containing unsaturated ketones and amines. It has been experimentally established that an
acylation of the halogen-containing unsaturated compounds of allyl type in the presence of equimolar quantity of the aluminum chloride in a medium of dichloroethane or methylene chloride leads to
the preparation of 1-alkyl-4-chlor- and 1-alkyl-3,4-dichlorobut-2-en-1-ones (1,2 а-d) with yields
60-76%. An interaction of ketones (1,2 а-d) with secondary amines in a medium of diethyl ester
favors nucleophilic substitution of chlorine for dialkylamino-group and leads to the formation of 1alkyl-4-dialkylamino- and 1-alkyl-3,4-dialkylaminobut-2-en-1-ones with 68-81% yields.
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The physical-chemical indices of the synthesized chloroketones (1, 2 а-d) and aminoketones
(3, 4 а-b) are presented in Table 1 and in Table 2.
Table 1

1а

Bp., °С/
(mm
merc.c.)
45-47/1

1.4750

1b

53-55/2

1c

Found, %

Calculated, %

C

H

Cl

C

H

Cl

Yield
,%

1.1120

50.26

5.55

29.59

50.63

5.90

29.91

76

1.4720

1.0886

54.10

6.48

26.35

54.34

6.79

26.79

70

58-60/1

1.4695

1.0647

57.13

7.25

23.90

57.34

7.52

24.23

67

1d

56-58/1

1.4668

1.0479

57.18

7.23

23.09

57.34

7.52

24.23

60

2а

56-58/3

1.4872

1.2810

39.98

3.94

47.20

39.22

3.92

46.40

75

2b

77-80/3

1.4850

1.2324

43.42

4.70

43.28

43.11

4.79

42.52

73

2c

85-86/3

1.4840

1.1950

46.61

5.53

40.25

46.41

5.52

39.23

68

2d

75-77/2

1.4820

1.1870

45.83

5.11

39.29

46.41

5.52

39.23

62

R

Table 2
R1

N(CH3)2
N(C2H5)2

N(CH3)2
N(C2H5)2

R

Found, %

B.p., °С/
(mm merc.c.)

Calculated, %

Brutto formula
C

H

N

C

H

N

Yiel
d,%

3a

68-70/3

1.4729

0.9406

C7H13NO

69.58

10.62

8.87

69.68

10.97

9.03

71

3b

70-72/2

1.4709

0.9211

C8H15NO

67.82

10.49

9.70

68.09

10.64

9.93

69

3a

66-67/2

1.4635

0.9040

C9H17NO

70.40

10.68

8.87

69.68

10.97

9.03

81

3b
3a

76-77/1
87-88/1

1.4620
1.4916

0.8920
0.9705

C10H13NO
C9H15NO

70.76
63.74

10.97
8.57

8.10
8.07

71.01
63.90

11.24
8.88

8.28
8.28

78
72

3b

98-99/2

1.4895

0.9541

C10H17NO

65.36

9.04

7.41

65.57

9.29

7.65

70

4а
4b
4a
4b

96-97/3
105-106/3
107-108/1
120123/2

1.5390
1.5340
1.5210
1.5165

0.9675
0.9534
0.9380
0.9242

C9H18N2O
C10H20N2O
C13H26N2O
C14H28N2O

63.36
64.88
68.99
71.00

11.30
10.79
11.36
11.59

17.10
15.23
12.28
11.95

63.37
65.22
68.98
69.95

10.60
10.87
11.58
11.74

16.45
15.22
12.38
11.65

69
67
76
73

4a

89-90/2

Visc.

Visc .

C13H22N2O2

62.03

8.79

10.90

61.42

8.66

11.02

71

4b

68-69/3

Visc .

Visc .

C14H24N2O2

63.07

9.03

10.23

62.69

8.96

10.45

68
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The structure and composition of the synthesized compounds have been established on data of
elemental analysis, IR- and NMR1Н-spectra [7].
In the IR-spectrum of 1-methyl-4-chloro-2-buten-1-one (1 a) there have been detected the following characteristic absorption bands 1702 and 1681 cm-1 (valence vibrations S-cis and S-trans
carbonyl groups), 1636 and 976 cm-1 (valence and unplanar deformation vibrations of twosubstituted ethylene group with trans-configuration) and 626 cm-1 С-Сl. Approximately such
absorption bands are present in the IR-spectrum of other 4-chlor-2-buten-1-ones (1 b-d).
In NMR1Н-spectrum of the compound 1 а the characteristic signals δ, ppm.: 2.20 s (3Н,
СН3СО), 4.19 d (2Н, СН2), 6.20-6.75 m (2Н, СН=СН) have been detected. The same signals have
been detected in the NMR1Н-spectra of other compounds of ketones (1). The constant values of
spin-spin interaction of ethylene protons, equal to 15.8 Hz, is one another proof of transconfiguration of two-substituted ethylene group of ketones (1 а-d).
Thus, the obtained spectroscopic data give reason to conclude that the ketones (1 а-d) possess
trans-configuration and consist of equilibrium mixture and S-cis- and S-trans- conformers.

In the IR-spectrum of 1-methyl-3,4-dichloro-2-buten-1-one (2а) the characteristic absorption
bands in the field of ν, cm-1; 3045 (valence vibration of С–Н vinyl group), 1695 (valence vibration
of carbonyl group С=О), 1608 (valence vibration С=С), 850 (deformation vibration of С–Н vinyl
group), 720, 710 (valence vibration С-Сl) have been detected.
Unlike IR-spectrum of the compound (1 а), which contains two absorption bands corresponding to carbonyl group, and in the IR-spectrum (2 а) it has been detected only one carbonyl band, the
relative intensity of which is approximately the same with the relative intensity of the vinyl group.
A difference of the absorption bands of carbonyl group and double bond is Δγ>60 cm-1, which evidences about the fact that the synthesized compound (2 а) is in S-cis conformation [4].
In the NMR1Н–spectrum of 1-methyl-3,4-dichlor-2-buten-1-one (2 а) three expressed singlets
in the fields of δ, ppm.: 2.20 s (3Н, СН3СО), 4.73 s (2Н, СН2Сl) and 5.59 s (Н, СН=С) have been
detected.
In the IR-spectrum of 1-methyl-4-dimethylaminobut-2-en-1-one (3 а) two absorption bands
corresponding to carbonyl group in the fields of 1635-1640 cm-1, and also the absorption bands in
the field of 992-997 cm-1, belonging to trans-substituted vinyl group are observed. Besides, a difference of the absorption bands of valence vibrations of carbonyl group and double bond (Δν`>70
cm-1 responds S-cis-, and Δν`<70 cm-1 S-trans-conformers) shows that the compound (3 а) is in
equilibrium mixture of S-cis- and S-trans-conformers.
In the NMR1Н-spectra of 4-dialkylaminobut-2-en-1-ones, besides characteristic doublet signals of protons of СН2-group, doublet and multiplet signals of protons of СН=СН fragment, and
also protons of the alkyl radicals, the characteristic signals δ, ppm.: 1.88 s [6Н, N(СН3)2], 3.10 d
(2Н, СН2N), 6.12 d (1Н, -СН=СО), 6.74 t (1Н, -СН=) 3 a, 0.87 t [10Н, N(СН2-СН3)2], 3.24 d
(2Н, СН2), 6.20 d (1Н, -СН=СО), 6.80 t (1Н, -СН=) 3 b are observed.
Approximately the same indices are fixed in the IR- and NMR1Н-spectrum of
3,4dialkylaminobut-2-en-1-ones. In the IR-spectrum of 1-alkyl-3,4-dimethylaminobut-en-1-ones the
absorption bands in the field of ν, cm-1; 1639 (С=О), 1544 (С=С) and 850 (deformation vibrations
of С-Н vinyl group) are detected. But in the NMR1Н-spectra three expressed singlets in the fields of
δ, ppm.: 2.07 s [6Н, N(СН3)2], 3.84 s (2Н, СН2N), 5.97s (1Н, -СН=СО) are appeared.
A comparison of the spectroscopic data of aminoketones (3,4 а,b) and chloroketone (1,2 а,b)
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shows that in nucleophilic substitution of chlorine in molecules of ketone (1,2 а,b) for dialkylaminogroup the configuration of these ketones is not changed.
Experimental
Acylation of allyl chloride (1 а-d)
0.1 mol of chloranhydride of the aliphatic carboxylic acid at temperatures -20÷-15°С К in
mixing on dropwise is added to the suspension of 14 g (0.1 mol) of the aluminum chloride in 50 ml
of dichloorethane, then at the same temperature is added 9 ml (0.1 mol) of allyl chloride for 2 h.
After addition of the allyl chloride it is continued the intensive mixing of the reaction mass for
0.5 h at the same temperature and then is poured onto finely divided ice. The organic layer is separated from aqueous layer, washed with water, the aqueous layer is extracted with ester, combined
with ester extractions from aqueous layer, dried by calcium chloride and after distillation the
solvents are subjected to vacuum distillation.
Acylation of 2,3-dichloropropene (2 а-d)
0.1 mol of chloranhydride of the aliphatic carboxylic acid in mixing on dropwise is added to
the solution of 14g (0.1 mol) of the aluminum chloride and 50 ml of the methylene chloride cooled
to 10°С, then the temperature of reaction mass is rized to 30°С and also on dropwise is added 10 ml
(0.1 mol) of 2,3-dichloropropene supporting temperature in the ranges of 30-35°С. Then it is continued a mixing of the solution at the same temperature to stopping of isolation of НСl (1h), then is
poured into ice. The organic layer is separated, washed with water, combined with ester extractions
from aqueous layer and dried by calcium chloride. The solution is distilled off and distilled in a
vacuum.
Interaction of 1-alkyl-4-chlorobut-2-en-1-ones with secondary amines (3 а,b)
0.25 mol of 4-chloroketones (1 а,b) in mixing at temperature 10-15°С on dropwise was added
to the solution of 0.5 mol of the corresponding secondary amine and 100 ml of diethyl ester. Supporting temperature in the ranges of 20-25°С the reaction mass was mixed for 4h. After cooling, the
reaction mass was washed with aqueous solution of soda, extracted with ester, the organic layer and
ester extractions were combined and dried by magnesium sulfate. After distillation the solvents
were subjected to the vacuum distillation.
Interaction of 1-alkyl-3,4-dichlorobut-2-en-1-ones with secondary amines (4 а,b).
0.15 mol of 3,4-dichloroketone (2 а,b) in 50 ml of ester in mixing on dropwise was added to
the mixture of 0.5 mol of the corresponding secondary amine and 50 ml of diethyl ester, supporting
the temperature in the ranges of -20÷-15°С. Continuing mixing, the temperature was allowed to rise
to 25-30 °С, then the reaction mixture was boiled for 2 h. After cooling, 100 ml of water was added
to the mixture, the organic layer was separated, 2 times washed with water, the organic layer was
combined with ester extracts from the water layer, dried МgSO4. The ester was distilled off and the
residue was distilled in a vacuum.
The IR-spectra of the synthesized compounds have been recorded on Fourier-spectrophotometer Protoge-460 Nicolet in thin layer. The NMR1Н-spectra have been measured on spectrometer Bruker Avance-500 in solution СDCl3. The purity of the synthesized compounds was controlled
by a method of TLC on plates Silufol UV-254, eluents-hexane, ester.
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HALOGEN TƏRKİBLİ DOYMAMIŞ KETONLARIN VƏ ONLARIN AMİNLİ
BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
A.R. Qarayeva, A.H. Əliyev, B.Ə. Məmmədov
AMEA Polimer Materialları İnstitutu
ipoma@science.az
Kondakov reaksiyasının şərtləri əsasında funksionaləvəzli karbon turşularının xloranhidridləri
ilə allil xlorid və 2,3-dixlorpropenin elektrofil birləşməsi Markovnikov qaydası ilə gedir və müvafiq
3-xlor- və 2,3-dixlorpropenilketonlar alınır. Alınmış halogen tərkibli doymamış ketonlarla ikili
aminlərin qarşılıqlı təsirindən qeyd olunmuş aminlərin ketopropenilləşmış məhsulları əmələ gəlir.
Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu və tərkibi element analizi, İQ- və NMR 1H- spektroskopiya
vasitəsi ilə müəyyən olunmuşdur.
Açar sözlər: halogen tərkibli doymamış ketonlar, karbon turşularının xloranhidridləri, amino
ketonlar.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИХ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ КЕТОНОВ И
ИХ АМИНОПРОИЗВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.Р. Караева, А.Г. Алиев, Б.А. Мамедов
Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г. Сумгайыт
ipoma@science.az
Резюме. В условиях реакции Кондакова электрофильное присоединение хлорангидридов функциональнозамещенных карбоновых кислот к хлористому аллилу и 2,3-дихло-рпропену происходит по правилу Марковникова и приводит к получению соответствующих 3хлор- и 2,3-дихлорпропенилкетонов. В результате взаимодействия вторичных аминов с полученными галогенсодержащими непредельными кетонами образуются продукты кетопропенилирования указанных аминов. Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопией.
Ключевые слова: галогенсодержащие непредельные кетоны, хлорангидриды карбоновых кислот, аминокетоны.
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SİM. OKTAMETİLFERROSEN (Me8Fc) VƏ SİM. OKTAMETİLFERRİSİNİUMHEKSAFLÜORFOSFAT (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
H NMR rezonans zolaqlarının genişlənməsi üsulu ilə Me8Fc/Me8Fc+PF6– sistemində baş verən elektron mübadilə reaksiyasının sürət sabitinin qiyməti müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki,
elektron mübadilə reaksiyası ikinci tərtibli reaksiyadır və reagentlərin hər birinə 8 ədəd metil qrupunun daxil edilməsi sürət sabitinin qiymətini Fc/Fc+PF6– sisteminə nəzərən təxminən 4,8 dəfə artırır. Ona görə Me8Fc/Me8Fc+PF6– redoks-sistemi dönərlik şərtinə tam uyğundur və Fс/Fс+PF6–sistemindən daha perspektivli sistemdir. Homolojı sırada sürət sabitinin qiymətinin artması tendensiyası
həmçinin elektron mübadilə reaksiyasında reagentlərin aralıq kompleksdə “baş-başa” vəziyyətdə
yerləşməsi qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.
Açar sözlər: oktametilferrosen, oktametilferrisinium kationu, kimyəvi sürüşmə, elekton mübadilə, aralıq kompleks
1

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 məhsulu olan ferrisinium kationunun metil homoloqlarının elektrokimyəvi müqayisə elektrodu kimi tətbiqi
ilə əlaqədardır.
Bu məqalədə müqayisə elektrodlarına qoyulan 7 təlabatdan [3] ən mühümü – elektrodda baş
verən kimyəvi prosesin dönərlik şərtinə uyğun gəlib-gəlməməsi Me8Fc/Me8Fc+PF6– sistemi üzərində
araşdırılır. 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 mühitində 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 perspektivli redoks-sistem hazırlamaq istəyiriksə onda
Me8Fc/Me8Fc+PF6– sistemində elektron mübadilə reaksiyasının 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.
1
H NMR spektrləri deyteraseton məhlulunda (daxili etalon TMS) 25C-də Bruker-300 spektrometrində 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.
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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.
Nəticələr və onlarin müzakirəsi
Me8Fc/Me8Fc+PF6– sistemində elektron mübadilə reaksiyasının sürət sabitinin qiymətini müəyyən 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
1
H NMR üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Bu mərhələnin məqsədi Me8Fc və Me8Fc+ kationunun deyteraseton məhlulunda davamlılığının, həmçinin onlar arasında elektron mübadilə reaksiyasının sürət
sabitinin hesablanması üçün lazım olan kəmiyyətlərin – proton izotrop sürüşmələrin () qiymətlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
2-ci mərhələdə Me8Fc/Me8Fc+PF6– sistemində baş verən elektron mübadilə reaksiyasının kinetik parametrləri əldə olunaraq Fc/Fc+PF6– sisteminə aid ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisə edilmişdir. Müqayisə nəticəsində Me8Fc/Me8Fc+PF6– redoks cütü əsasında yaradılan elektrokimyəvi elektrodun 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. oktametilferrisiniumheksaflüorfosfatın deyteraseton məhlulunda 1Н NMR spektrləri şək. 1-də, spektrlərdən əldə olunmuş
kimyəvi sürüşmələrin və rezonans zolaqların yarımenlərinin qiymətləri isə cədvəldə göstərilmişdir.

a)

b)

Şəkil 1. Oktametilferrosenin (a) və oktametilferrisinium-heksaflüorfosfatın
(b) 1Н NMR spektrləri (25C)
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Cədvəl
Me8Fc
D; Н(Ср) [WD]
D; Н(СН3) [WD]
957 [1 hs]
Н(СН3)*: 516 [1 hs]
Н(СН3): 498 [1 hs]

Me8Fc+PF6–
P; Н(Ср) [WР]
P; Н(СН3) [WР]
8430 [2060 hs]
Н(СН3): –11310 [405 hs]
Н(СН3): –8640 [405 hs]

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).
* – Н(СН3) – bir visinal Me qrupu olan metil qruplarının H atomu; Н(СН3) – iki visinal
Me qrupu olan metil qruplarının H atomu
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
böyükdür: +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 nəticəsində [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 Me 8Fcnin 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
xüsusiyyəti həm onların NMR spektrlərinin çəkilməsi zamanı, həm də bu üsulla ferrosenferrisinium sistemlərində 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
zolaqlar diamaqnit kompleksin spektrinə nəzərən inversiya olunmuş şəkildə yerləşmişdir, yəni
Me8Fc/Me8Fc+PF6– kationunun spektrində (b) iki visinal metil qrupu olan Me qruplarının protonlarına 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;
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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 məqalənin sonunda aparılan müqayisələrdə sürət sabitinin düzəliş edilmiş yeni qiyməti istifadə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, MenFc sistemlərin tsiklopentadienil halqalarında yerləşmiş protonların 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.

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 kimyəvi baxımdan davamlı olması müəyyən edilmişdir: göstərilmişdir ki, məhlulun ümumi qatılığından
(Сüm.) asılı olmayaraq diamaqnit komponentin protonlarının rezonans zolaqlarının tezliklərində müşahidə 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 yerinə qoymaqla bu sistemdə baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının sürət sabitinin qiyməti
(l/molsan vahidi ilə) hesablanmışdır [10]:
4 π fD fP ( ) 2
kex 
(WDP - fDWD - fPWP)Cüm.

(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.
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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 4,8
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 homoloqlarından 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/
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.

a

+

b

+

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 aktivləşmə enerjisinə təsir edən amillərin (məhlulunu ion qüvvəsinin, reagentlər arasında kulon qarşılıqlı təsirinin, reagentlərin daxilində baş verən dəyişikliyə sərf olunan enerjinin və həlledicinin reorqanizasiya 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 reaction 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
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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 exchange, 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 реакции электронного обмена в системе Me8Fc/Me8Fc+PF6–. Установлено, что реакция электронного 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–. Поэтому редокс-система Me8Fc/Me8Fc+PF6– удовлетворяет условию обратимости и является более 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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PİRALLAHI ADASI QALXIMLAR ZONASINDA ALT PLİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN
LİTOLOJİ TƏRKİBİNİN VƏ FASİYAL ŞƏRAİTİNİN ANALİZİ
C.S. Abbasov, Y.R. Mustafayev
SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
c_abbasov1977@mail.ru
Məqalədə Pirallahı adası qalxımlar zonasında Alt Pliosen çöküntülərinin genezisi, müxtəlif
mənşəli fassiyaların paylanma şəraiti və litoloji tərkibi araşdırılmış və analiz edilmişdir. Eyni zamanda quyu geofiziki tədqiqat materiallarının fasiyal interpretasiasiyası aparılmış, məhsuldar horizontlar üzrə əsas lay göstərici parametrlərinin dəyişmə xüsusiyyətləri öyrənilmiş, struktur sxemləri
tərtib edilmişdir.
Açar sözlər: QGT məlumatları, petrofiziki parametrlər, lay dəstələri, litoloji tərkib, fasiyal şərait.
Giriş
Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin inkişaf perspektivliyi əsasən dənizin dərin hissəsində aşkar edilmiş və dərin axtarış-kəşfiyyat quyularının qazılmasına hazırlanmış çoxsaylı strukturlarla yanaşı, işlənmənin son mərhələsində olan, lakin çıxarıla bilən böyük həcmdə qalıq neft-qaz ehtiyatlarına malik yataqlarla əlaqədardır. İndiyənə qədər burada aşkar edilmiş neft-qaz yataqlarının əksəriyyəti terrigen çöküntülərlə əlaqəli olduğundan, yeni yataqların müvəffəqiyyətlə açılması da terrigen
birləşmələrin genezisinin müəyyənləşdirilməsindən daha çox asılıdır. Terrigen qatında çöküntütoplanma şəraitinin müəyyənləşdirilməsi ilk növbədə qum cisimlərinin paylanma qanunauyğunluğunu
proqnozlaşdırmağa, onların morfologiyası haqqında mühakimə yürütməyə, məsaməli və keçirici
laylarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənməyə imkan yaradır. Təcrübələr göstərir ki, terrigen
kollektorların əksəriyyəti heç də homogen olmurlar. Onların tərkibində olan ayrı-ayrı təbəqələr, məsaməlik, keçiricilik, təzyiq, temperatur və digər vacib parametrlərə görə fərqlənirlər [3]. Ona görə
də kollektorların belə hetrogen xüsusiyyətləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilməli və dəqiqləşdirilməli,
terrigen qatlarda çöküntütoplanma şəraiti öyrənilən zaman onun litofasial xüsusiyyətləri, genezisi
və fasiyal şəraiti barədə əsaslandırılmış məlumat əldə edilməlidir. Bunun üçün məqalədə geoloji,
geofiziki məlumatlardan, xüsusən də quyu geofiziki tədiqat (QGT) materiallarından istifadə edərək,
uzun illər işlənməkdə olan Pirallahı adası qalxımlar zonasında Alt Pliosen çöküntülərinin litoloji
tərkibi və fasiyal şəraiti araşdırılmış və analiz edilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi
Pirallahı yatağında geoloji, geofiziki və QGT məlumatlarına görə əsas lay göstərici paramtrlərinin (effektiv məsaməliyinin, keçiriciliyinin, gilliliyinin, neft doyma əmsalının və s.) kəsiliş və sahə
üzrə dəyişmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, çökmə süxurların genezisinin, çöküntütoplanma şəraitinin və eyni zamanda süxurların geoloji qurluşunun, litofasial xüsusiyyətlərinin birgə araşdırılması
və təhlili daha dəqiq nəticələrin əldə edilməsinə imkan verir. Nəticələrin düzgünlüyü isə petrofiziki
parametrlərinin dəqiq qiymətlərinə əsaslanır.
Pirallahı yatağı, Qərbi Abşeron-Cənub antklinal xətti üzərində yerləşmiş ŞmQ-CŞ istiqamətli
braxiantiklinal qırışıqdan ibarətdir.
Qalxım iki uzununa pozğunluğa və üç tektonik bloka (I, II, III) bölünmüşdür. Şimali Pirallahı
qalxımı asimmetrik olub, ŞmŞ qanadı (III blok) nisbətən dik (30-35º), CQ qanadı (I blok) isə az maillidir. I tektonik blokda layların yatım bucağı 12-14º intervalında dəyişir. Qalxımın mərkəzi tağ
hissəsi (II blok) və CŞ periklinalının müəyyən hissəsi quruda, digər hissələri isə Xəzər dənizinin dayaz (1-7 m) sahəsində yerləşir [1].
Şimali Pirallahı qalxımının geoloji quruluşunda Pont mərtəbəsindən tutmuş Abşeron mərtəbəsinə kimi çöküntü kompleksi iştirak edir. Qalxımın mərkəzi tağ hissəsində, Qərbi Abşeron, Abşeron
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küpəsi, Darvin bankası qalxımlarında olduğu kimi, MQ çöküntüləri Balaxanı lay dəstəsinə (BLD)
kimi yuyulmaya məruz qalmışdır. Bu səbəbdən də strukturda karbohidrogen ehtiyyatları Məhsuldar
Qatın (MQ) alt şöbəsinin Qırmakı lay dəstəsi (QD), Qırmakıaltı lay dəstəsi (QA) və Qala lay dəstəsi
(QaLD) ilə bağlıdır [1].
Məlumdur ki, QGT üsullarına görə quyu karotaj əyrilərinin formasına bir sıra amillər (qranulometrik tərkib, məsaməlik, gillilik, lay sularının minerallaşma dərəcəsi, qazma məhlulunun tərkibi,
quyu diametri və s.) təsir göstərir. Bu səbəbdən də çökmə süxurların fasiyal interpretasiasiyası nəticə etibarilə çox vaxt səhih olmur. Eyni zamanda fasiyal şərait layların petrofiziki parametrlərinə də
ciddi təsir göstərə bilir. Ona görə də quyu karotaj əyrilərinin fasial interpretasiyası zamanı bu amillərin təsir xüsusiyyətləri nəzərə alınmış, layların effektiv məsaməliliyinin, keçiriciliyinin, gilliliyinin
məhsuldar lay dəstələri (QD, QA) üzrə dəyişmə xüsusiyyətləri öyrənilmiş və struktur sxemləri tərtib
edilmişdir (şəkil 1, 2,3,4).
Çöküntü fasiyaları çöküntütoplanmanın məhsulu olduğundan onun əmələ gəlməsi və paylanması şəraitinin aydınlaşdırılmasının yataq üçün, onun lay dəstələrinin tədqiqi və təhlili üçün böyük
əhəmiyyəti vardır [2].
Pirallahı adası yatağında Alt Pliosen çöküntülərinin fasiyal analizinin aparılması üçün sahədə
qazılmış 1129 saylı quyunun karotaj modelinə görə kəsiliş boyunca aşağıdan yuxarıya ardıcıl olaraq
müxtəlif mənşəli fasiayların növbələşməsi nəzərdən keçirilmiş, Darvin bankası yatağında qazılmış
813 saylı quyunun məlumatları ilə müqayisə edilmişdir (şəkil 5). Burada axın mənşəli fasiyaların
qum cisimləri müxtəlif tərkibdə olmaqla yanaşı, aşağıdan yuxarı qanunauyğun şəkildə azalaraq gil
materallarının və alevritin bu istiqamətdə artması ilə müşahidə olunur. Burada quyu potensialı (QP)
əyrisi konusabənzər formaya malik olmaqla yanaşı süxurların effektiv məsaməliyi azalır (Km=2010%), nisbi gilliliyi isə artır (Kg=9-15%). Neftlə doymuş axın mənşəli qumdaşlarında xüsusi elektrik müqavimətin ən maksimal qiyməti layın dabanında müşahidə edilir. Burada effektiv məsaməlik
və keçiricilik böyük, nisbi gillilik isə kiçik qiymətlərlə cəciyyələnirlər. Bu isə onun maksimal dərəcədə neftlə doymasına şərait yaradır (Məsələn, 1048 saylı quyuda layın dabanında effektiv məsaməlik 28%, keçiricilik 286 md, nisbi gillilik isə 10% təşkil edir).
Bar mənşəli fasiyalarda qum dənələri şaquli istiqamətdə dəyişərək kollektor layların tavanında daha kobud, dabana getdikcə isə daha narın olması ilə səciyyələnirlər. Burada barların əmələ gəlmə xüsusiyyətləri hidrodinamiki şəraitin mövcudluğu ilə izah olunur. Nəticədə bara aid olan qum
cisimləri onları örtən süxurlarla aydın təmasda olur və altda yatan laylara tədricən keçid yaranır [4].
Burada QP əyrisinin forması axın mənşəli fasiyada olduğu kimi konusabənzər formaya malikdir.
Effektiv məsaməlik və keçiricilik fərqli olaraq layın dabanına doğru azalır (Km=29-10 %,
Kkeç=250-10 md), nisbi gillilik isə bu istiqamətdə artır (Kg=6-22 %).
Cimərlik düzənliyinin qum cisimləri fasiyası mənşə cəhətdən qumdaşlarının hidrodinamik fəal və stabil şəraitdə toplanması ilə əlaqədardır. Onlar qumlu materiallardan təşkil olunmaqla yanaşı,
kəskin dəyişməyə məruz qalmadan lay üzrə bərabər paylanmışdır. Profil üzrə digər quyu kəsilişlərinin (1050, 1095 saylı) litofasial təhlilini araşdırdıqda məlum olur ki, “Fasilə” QÜG, QÜQ lay dəstələrində allüvial və delta tipli çöküntülər üstünlük təşkil edir. 1050 saylı quyuda kəsiliş boyu aşağıdan yuxarıya ardıcıl olaraq axın, bar mənşəli çöküntülər növbələşirlər. 1095 saylı quyuda isə ardıcıl
olaraq çimərlik düzənliyi, axın, axın-bar mənşəli çöküntülər üstünlük təşkil edir.
Litofasil təhlil məqsədilə yatağın müxtəlif quyularında ardıcıllıqla lay dəstələrinin fasiyal xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək: nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, Pirallahı yatağında Balaxanı
lay dəstəsi seyrək, sıx, plastik gil və qumdaşı təbəqəcikli, xırda dənəli boz qumlardan təşkil olunmuşdur. Lay dəstəsinin yuxarı hissəsi yuyulmuşdur. Az saylı quyularda açılmış bu çöküntülərin
maksimum qalınlığı 450-500 metrdir [5].
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Şəkil 1. Pirallahı yatağının QD lay dəstəsində effektiv məsaməliliyin paylanması sxemi

Şəkil 2. Pirallahı yatağının QD lay dəstəsində keçiriciliyin paylanması sxemi
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Şəkil 3. Pirallahı yatağının QAlay dəstəsində effektiv məsaməliliyin paylanması sxemi

Şəkil 4. Pirallahı yatağının QA lay dəstəsində keçiriciliyin paylanması sxemi
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Şəkil 5. Darvin bankası və Pirallahı yataqlarında karotaj əyrilərinə görə Alt Pliosen
çöküntülərinin fasiyal şəraiti
Çökəkliyin “Fasilə” lay dəstəsi üzrə quyu kəsilişlərinin litofasial təhlili göstərir ki, lay dəstəsi
boyunca kəsiliş litoloji tərkibcə qumlu, qumlu-gilli qumdaşların və nazik qalınlıqlı alevrolitlərin
növbələşməsindən ibarətdir, fasial şəraitə görə isə mürəkkəbdir. Belə ki, “Fasilə” lay dəstəsi əsasən
allüvial və delta tipli çöküntülərdən ibarət olub axın, bar və çimərlik düzənliyi mənşəlidir.
QÜG dəstəsi quyu kəsilişlərində əsasən gilli laylardan və az miqdarda incədənəli qum və gil
laylarının növbələşməsindən ibarət olub, fasiyal şəraitə görə dayaz dəniz, tsiklik və rəqsi hərəkətlərin xarakterinə görə isə reqressiv qalxma tiplidir.
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Tədqiqat sahəsinin QÜQ lay dəstəsinin litofasial tərkibinin təhlili göstərir ki, QÜQ lay dəstəsi əsasən qum və qumdaşı, az miqdarda isə gil laylarının növbələşməsindən, fasiyal mənşəyinə
görə isə axın mənşəli çöküntülərdən ibarət olmaqla, tsiklik rəqsi hərəkətlərinin xarakterinə görə
transqressiv enmə tiplidir.
Yatağın 1048 saylı quyu kəsilişinə əsasən QÜQ lay dəstəsi qum, qumdaşları və az miqdarda
gil laylarının növbələşməsindən ibarət olub, çimərlik düzənliyi fasiyal mənşəlidir. 1050 saylı quyu
kəsilişinə görə QÜQ lay dəstəsi qumdaşı və qum, az miqdarda isə gil laylarından ibarət olub, axın
fasiyal mənşəlidir.
QD xırda dənəli boz və qonur qumların, gillərin növbələşməsindən ibarətdir. Burada tez-tez
bərk və ya boş qumdaşı laycıqlarına rast gəlinir. Bu lay dəstəsinin qalınlığı 10-70 m-dir və qırışığın
gömülmüş sahələri istiqamətində artır. Lay dəstəsinin tavanında gil layının qalınlığı 65 m-ə qədər artır, dabanına doğru isə qumluluq çoxalır. Bu lay dəstəsinin kəsilişində yuxarıdan aşağıya doğru gilin
miqdarı azalır, qumun, alevritin miqdarı artır və tərkibində 3-5 m qalınlığında, bir-birindən gil qatları
ilə ayrılan 7 qumlu-alevritli horizontlar müəyyən edilmişdir (QD1, QD2, QD3, QD4, QD4a, QD5,
QD5a). QD-nin ümumi qalınlığı 240 m-dən 280 m-dək dəyişir və tağdan qanadlara doğru artır [1].
QA lay dəstəsi litolofasial tərkibinə görə 90 % orta və iri dənəli kvarslı qum-qumdaşlardan
təşkil olunmuşdur, onun qalınlığı tağdan qanad istiqamətinə doğru 50-100 m intervalda dəyişir. Bu
lay dəstəsi yatağın əsas neftli horizontu olub, ilk çıxarıla bilən ehtiyatın 66.8 %-ni özündə cəmləşdirir və bir əsrdən çoxdur ki, işlənmədədir [6]. Burada fasiyaların dəniz səviyyəsinin enib-qalxmasına
uyğun şaquli ardıcıllığı şəraitin horizontal ardıcıllığı ilə əlaqədardır və buda öz növbəsində çöküntü
süxur kütləsində fasiya və subfasiyaların bir-birilə genetik əlaqədə olması (genetik inkriment) anlayışını yaradır.
Nəticələr
Pirallahı yatağının Alt Pliosen çöküntülərində geoloji-geofiziki məlumatlara və nəzəri tədqiqatlara əsasən qırmaki və qırmakialtı lay dəstələri ilə yanaşı, qırmakiüstü qumlu dəstəsi də kollektorluq və filtirasiya-tutum xüsusiyyətlərinə malikdir.
Tədqiq olunan Pirallahı yatağının litoloji tərkibinin (qumlu-alevritli və gilli süxurlarının) ritmik növbələşməsi, geoloji-tektonik proseslərin və paleocoğrafi şəraitin dəyişmə xüsusiyyətləri ilə
bağlı olduğunu göstərmişdir.
Pirallahı yatağında QA lay dəstəsinin kollektorları əsasən pis çeşidlənmiş süxurlarla təmsil
olunub. Burada qumların, qumdaşlarının, alevrit və alevrolitlərin petrofiziki xüsusiyyətləri və əsas
lay göstərici parametrləri bir-birindən fərqlənir.
Yatağın axın mənşəli qumdaşlarında xüsusi elektrik müqavimətin ən maksimal qiyməti layın
dabanında müşahidə edilir. Burada effektiv məsaməlik və keçiricilik böyük, nisbi gillilik isə kiçik
qiymətlərlə səciyyələnir. Bu isə onun maksimal dərəcədə neftlə doyumluluğuna şərait yaradır.
Pirallahı yatağı işlənmənin son mərhələsində olmasına baxmayaraq burada, geoloji, geofiziki
və QGT məlumatlarının, layların litoloji və fasial xüsusiyyətlərinin analizi sübut etmişdir ki, onun
kəsilişlərində kifayət qədər çıxarıla bilən qalıq neft ehtiyatları vardır və istismarı praktiki əhəmiyyət
kəsb edir.
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ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE FACIES AND LITHOLOGICAL
COMPOSITION OF THE LOWER PLIOCENE SEDIMENTS ZONE
OF ELEVATION OF THE ISLAND PIRALLAKHI
J.S. Abbasov, J.R.Mustafaev
SOCAR, “OilGaz Scientific Recearch Project” Institute
c_abbasov1977@mail.ru
In the article, the features of the Lower Pliocene sediments of the Pirallakhi Island uplift zone
were examined and analyzed on the basis of geological, geophysical and field geophysical data. At
the same time, the facial interpretation of well geophysical studies was carried out, changes in the
characteristics of parameters of reservoir indicators for productive horizons were studied, and
structural diagrams were drawn up.
Keywords: QGT data, petrophysical parameters, layers, lithological content, facial conditions
АНАЛИЗ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
НИЖНЕПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЗОНАХ ПОДНЯТИЯ
ОСТРОВ ПИРАЛЛАХИ
Д.С. Аббасов, Ю.Р. Мустафаев
ГНКАР, НИПИ “Нефтегаз”
c_abbasov1977@mail.ru
В статье, были обследованы и проанализированы особенности отложений нижнего плиоцена зона поднятия остров Пираллахи на основе геологических, геофизических и промысловогеофизических данных. Одновременно, проведена фациальная интерпретация скважино-геофизических исследований, были изучены изменения особенностей параметров пластовых показателей по продуктивным горизонтам и оформлены структурные схемы.
Ключевые слова: данные QGT, петрофизические параметры, пласты, литологическое содержание, лицевые условия
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ÜÇÖLÇÜLÜ STRUKTUR-TEKTONIK MODELLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA
E.H. Əhmədov
SOCAR
elvin.ahmadov.@socar.az
Məqalədə, CXÇ-də yerləşən neft-qaz yataqlarının və perspektiv strukturların üçölçülü
struktur-tektonik modellərinin tədqiqat işlərində, hövzə modelləşdirməsində əhəmiyyətindən bəhs
edilir. Qeyd olunmuşdur ki, CXÇ-nin tərtib olunmuş üçölçülü struktur-tektonik modeli hövzənin tektonik quruluşunun müfəssəl təhlili, strukturların təsnifatının işlənməsi, karbohidrogen ehtiyatları və
resurslarının proqnozlaşdırılması və axtarış-kəşfiyyat işlərinin planlaşdırılması, növbəliliyinin təyin
edilməsi kimi məsələlərin həllində əsas tədqiqat vasitələrindən biridir.
Açar sözlər: yataq, struktur, hövzə, tektonik quruluş, modelləşdirmə, tektonik qırılma
Yataqların struktur-tektonik xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün struktur xəritələr və müəyyən istiqamətlərdə profillər tərtib olunur. Bu məsələlərin həlli isə uzun müddət tələb edir. Müasir dövrdə
bəzi proqram paketlərinin yaradılması bu məsələlərin həllini xeyli asanlaşdırmışdır [1, 2, 3, 5]. Didger, Surfer, Petrel, İRAP RMS və s. proqram paketləri yataqların struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi üçün optimal vəsaitlərdir. Bu baxımdan, yataqların üçölçülü strukrur-tektonik modeli
bu proqramlar vasitəsi ilə tərtib edilmişdir. Modellərin qurulması aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir [5, 6]:
1. Layların tavanına görə 2D, 3D seysmik materiallar və quyu məlumatları əsasında qurulmuş struktur xəritələr rəqəmsallaşdırılır. Bunun üçün Didger proqramında həmin xəritə açılaraq
kordinatları məlumat bazasına yazılır, izohipslər rəqəmsal vəziyyətə gətirilir və yaddaşda saxlanılır.
2. Yatağın tektonik quruluşunu mürəkkəbləşdirən qırılmaların struktur təsviri tərtib edilir.
3. Quyuların koordinatları və markerlər (layların tavanına görə dərinlik qiymətləri) proqrama
daxil edilir.
Beləliklə, yataqların üçölçülü struktur-tektonik modelinin məlumat bazası yaradılmış olur.
Modelin qurulması üçün bu rəqəmsal məlumatların daxil edilməsi prosesin birinci mərhələsi hesab
edilir.
4. İkinci mərhələdə yaradılmış məlumat bazasının RMS proqram paketinə tanıtmaq məqsədi
ilə Surfer proqram paketindən istifadə olunur. Surfer proqramında olan imkanlardan istifadə edərək,
RMS proqram paketinə qəbul olunan formatda məlumatlar bazası yaradılır.
5. Son mərhələdə isə yataqlar üzrə lay dəstələrinin tavanlarına görə iki və üçölçülü struktur
modelləri tərtib olunur, tektonik qırılmalar modelləşdirilir, yataqların struktur-tektonik xüsusiyyətləri öyrənilir.
Bütün addımlarda yeni geoloji-geofiziki və quyu məlumatları nəzərə alınmaqla, modelləşdirmə yerinə yetirilməlidir.
Göründüyü kimi, yataqların struktur-tektonik quruluşunu əks etdirən ikiölçülü xəritələrdən
üçölçülü modellərə inteqrə edilməsi üçün müxtəlif imkanlar mövcuddur. Belə üsullardan biri də kifayət qədər yaxşı öyrənilmiş və əl ilə qurulmuş strukturların ikiölçülü xəritələrinin rəqəmsallaşdırılaraq üçün bir sıra proqramlardan istifadə etməklə üçölçülü struktur modellərinin tərtib olunması
təklif edilir.
Məhz bu alqoritm üzrə CXÇ-nin müasir strukur-tektonik modeli tərtib edilmişdir (şəkil 1).
CXÇ Alp dağlararası böyük çökəklik olub, şimaldan Böyük Qafqaz və Kopetdağ ilə əhatə
olunmuşdur. Xəzər dənizi ərazisində şimaldan Böyük Qafqazın şərq davamı Abşeron-Balaxanyanı
zona, cənubdan isə Kiçik Qafqaz, Talış və Elbrus dağ silsilələri ilə qapanır. Qərbdən Zaqafqaziya
massivi, şərqdən isə qərbi Kopetdağ ilə əhatə olunmuşdur.
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Şəkil 1. CXÇ-nin struktur-tektonik modeli (FLD-nin tavanına görə)
Ümumi struktur-tektonik modellə bərabər CXÇ-nin Azərbaycan sektorunda yerləşən net-qaz
və qaz-kondensat yataqlarının tektonik quruluşu tərtib edilmiş üçölçülü struktur-tektonik modellər
əsasında təhlil edilməlidir [4, 7].
Günəşli yatağı Abşeron-Balaxanyanı qalxımlar zonasında Neft Daşları yatağının şərqində
yerləşir və ondan nisbətən kiçik yəhərlə ayrılır. Günəşli qalxımı şərq istiqamətində Çıraq yatağı ilə
birləşmə zonasında palçıq vulkanı və eninə qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. Yatağın tektonik qurluşu Məhsuldar qatın üst və alt şöbələrinə aid olan lay dəstələrinin tavanına görə tərtib olunmuş üçölçülü struktur-tektonik modellər əsasında təhlil olunmuşdur (şəkil 2). Günəşli yatağının ölçüləri
12x4,5 km olub (SOCAR tərəfindən istismar edilən hissəsi 7,5x4,5 km-dir), şimal-qərb və cənubşərq istiqamətində uzanan braxiantiklinal tipli qırışıqdan ibarətdir. Struktur asimmetrik olub, şimalşərq qanadı nisbətən dik (30-45o), cənub-qərb qanadı isə az maillidir (20-25o). Şimal-qərb perklinalı
nisbətən enli olub, Neft Daşları istiqamətinə doğru əyilir. Cənub-şərq pereklinalı isə ensiz olub, dərin olmayan yəhərlə Çıraq qırışığından ayrılır.

Şəkil 2. Günəşli yatağının üçölçülü struktur-tektonik modeli
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Günəşli qırışığı 4 uzununa və 10 eninə, ekran və keçirici tipli qırılmalarla 17 tektonik bloka
ayrılır. Uzununa qırılmalar isə strukturu 3 zonaya ayırır (şəkil 3).
Strukturun şimal-şərq qanadı 3 keçirici, 2 ekran tipli qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. Mərkəzi
zona 2 keçirici və 1ekran tipli eninə qırılma, strukturun cənub-qərb qanadı isə 2 keçirici, 3 ekran tpli
eninə qırılmalarla və 1 uzununa asimmetrik keçirici tipli qırılma ilə mürəkkəbləşmişdir.

Şəkil 3. Günəşli yatağında tektonik qirılmaların üçölçülü modeli
Modeldən göründüyü kimi, strukturun qanadları pilləvari dislokasiyalara məruz qalmışdır. Bu
onu göstərir ki, strukturun formalaşmasında mərkəzi tektonik qüvvələr əsas rol oynamışdır.
Neft Daşları yatağı tektonik cəhətdən şimal-qərb, cənub-şərq istiqamətində uzanmış braxiantiklinal qırışıq olub, Palçıq Pilpiləsi yatağından qısa dərin olmayan yəhərvari struktur ilə ayrılır. Bu
qırışıq Xali, Çilov, Palçıq Pilpiləsi və Günəşli istiqamətində olan struktur xəttə aiddir. Qırışığın
uzunluğu 11 km, eni isə 6 km-dir.
Neft Daşları qırışığı asimmetrik quruluşlu olub, qanadlarının yatım bucaqları müxtəlifdir (şəkil 4).

Şəkil 4. Neft Daşları yatağının üçölçülü struktur-tektonik modeli
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Cənub-qərb qanadı 36-44o, şimal-şərq qanadı isə 40-50o yatım bucağına malikdir. Qırışığın şimal-qərb periklinalı qısa və dayaz olub, yatım bucaqları 18-19o təşkil edir. Cənub-şərq periklinalı
isə eninə və uzununa istiqamətdə keçən qırılmalarla mürəkkəbləşərək daha çox uzanıb və 13-14o
yatım bucağı ilə xarakterizə olunmuşdur. Qırışığı eninə və uzununa qırılmalar 6 tektonik bloka (I,
Ia, II, III, IV, V) ayırır. Yatım bucağının müxtəlifliyi və həmçinin layların uzanma azimutlarının dəyişməsi qırışığın cənub-qərb qanadında qeydə alınmışdır. Bu da həmin sahəni mürəkkəbləşdirən
eninə qırılmanın mövcudluğunu göstərir və tektonik xüsusiyyətlərinə görə qırılma fay tiplidir. Buna
görə də strukturun cənub-şərq hissəsi şimal-qərb hissəsindən fərqli olaraq, bir qədər enmişdir. Burada sürüşmə amplitudu 120 m, sürüşmə səthi isə cənub-şərq istiqamətinə doğru yatmış və əyilmə bucağı 70-80o təşkil etmişdir. I, III və V tektonik bloklar strukturun şimal-şərq qanadında, Ia, II, IV
tektonik bloklar isə cənub-qərb qanadında yerləşmişdir.
Ümid qalxımı Xəzər dənizi akvatoriyasında Bəndovan burnundan 40-45 km məsafədə yerləşir.
Tektonik cəhətdən Ümid və Babək strukturları Bakı arxepelaqı neftli-qazlı rayonuna aiddir və Kiçikdağ-Ümid sinklinalında, qismən də Ceyrankeçməz depressiyasında yerləşməklə antiklinal xətlər arasında xüsusi mövqe tuturlar. Ümid və Babək strukturlarının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri qırışıq
oxunun istiqamətinin dəyişilməsi və digər strukturlara nisbətən dərində yatmalarıdır (şəkil 5). Qalxım
şimal-qərb və cənub-şərq istiqamətində uzanan braxiantiklinal qırışıqdan ibarətdir.

Şəkil 5. Ümid-Babək qalxımının struktur xəritəsi (VII horizontun tavanına görə)
Ümid qalxımının cənub-şərq periklinalı eyni adlı palçıq vulkanı ilə mürəkkəbləşmişdir. Bu sahədə dərinlikləri 70 m-ə qədər olan bir neçə struktur xəritəalma quyuları qazılmış və palçıq vulkanı
brekçiyalarını açmışdır ki, bu da böyük sualtı palçıq vulkanı konusunun olmasını göstərir.
Ümid strukturu asimmetrik quruluşa malik olub, layların yatma bucaqları qanadlarda müxtəlifdir. VII horizont çöküntülərinə görə layların yatma bucaqları şimal-şərq və cənub-qərb qanadlarda, uyğun olaraq, 20-25° və 35-45° olub, dərinlik istiqamətində tədricən artır (şəkil 6).
Qalxım şimal-qərb periklinalı vasitəsi ilə dərin və enli yəhərlə Xərə-Zirə-dəniz antiklinalı, qısa cənub-şərq periklinalı ilə Babək strukturuna birləşir. Bu birləşmə üstə yatan çöküntülərdə qeyd
edilir və dərin qatlarda hər iki qalxım vahid struktura kimi qeyd olunur. Belə vəziyyət Abşeron və
Bakı arxipelaqlarında yerləşən strukturlara xas olan əlamətdir.
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Şəkil. 6. Ümid qalxımının struktur-tektonik modeli (şimal-şərq görünüş)
8 Mart yatağı tektonik cəhətdən Ceyrankeçməz depressiyasının dənizə doğru davamında yerləşir və Duvannı-dəniz strukturunun batmış, uzaq şimal-şərq qanadına aiddir. Qırışıq meridional istiqamətə malikdir. 8 Mart qalxımı MQ-ın VII horizontunun tavanına görə 5700-5800 m izoxətlə qapanır
və sahəsi bu izoxəttə görə 16 km2-dir. Qırışığın amplitudası 200 m-dir, tağı qazma və seysmik kəşfiyyat işləri vasitəsilə aşkar edilmiş kiçik amplitudalı eninə qırılma ilə mürəkkəbləşmişdir (şəkil 7).

Şəkil 7. 8 Mart yatağının struktur-tektonik modeli
Yatağın struktur-tektonik modeli şimal-şərq (a) və cənub-qərb (b) pereklinal istiqamətində
təsvir edilmişdir. Yatağı bölən eninə tektonik qırılma modeldə öz təstiqini tapmışdır. Amplitudu 2030 m arasında dəyişir.
Struktur-axtarış, istismar-qazma və seysmik kəşfiyyat işlərinin məlumatlarına görə tərtib
olunmuş üçölçülü struktur-tektonik modelinə əsasən Bulla-dəniz yatağı iri braxiantiklinal qırışıq
olub, cənub-qərb qanadı (20-21º) şimal-şərq qanadına (16-17º) nisbətən dikdir (şəkil 8).
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Şəkil 8. Bulla-dəniz yatağının struktur-tektonik modeli (VII horizonta görə)
Dərinlikdən asılı olaraq, qırışıq kəskin ifadə olunmuş və yüksək dərəcədə dislokasiya olunmuşdur. MQ-ın VII horizontuna görə düşmə buçağı 28º-yə çatır, qırışığın tağı bir qədər şimal-şərqə
doğru sürüşür. Qırışıq strukturun oxu və oxyanı hissəsindən keçən mürəkkəb quruluşlu uzununa qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir və nətiçədə şimal-şərq qanadı cənub-qərb qanadına nisbətən qalxmışdır. Fay xarakterli eninə qırılmalar qırışığın pilləli batım formasını yaradır. Yatağın 3 məhsuldar obyekti (V, VII və VIII horizontlar) üzrə struktur modeli tərtib edilmiş və qırılmaların xarakteri müəyyənləşdirilmişdir. 2017-ci ildə səhədə aparılmış seysmik kəşfiyyat işləri yenidən interpritasiya olunmuş və struktur-tektonik modeldə quyu məlumatları ilə bərabər nəzərə alınmışdır.
Beləliklə, bu qayda ilə bütün yataqların və perspektiv strukturların ilkin üçölçülü strutur-tektonik modellərinin hazırlanması çox əhəmiyyətli hesab edilir.
Nəticə
Tədqiqat işinin nəticələrinin təhlili göstərmişdir ki, CXÇ kimi unikal hövzələrdə vacib tədqiqatlardan biri də hövzənin struktur-tektonik quruluşunun tez bir zamanda öyrənilməsidir. Bu isə
müasir modelləşdirmə işləri nəticəsində mümkün ola bilər. Bu baxımdan tərtib olunmuş strukturtektonik modellər mühüm əhəmiyyətə malikdir və tədqiqatın həcminin daha da genişləndirilməsi
aktual hesab edilir.
Tərtib olunmuş struktur-tektonik modellər aşağıdakı geoloji məsələlərin həllində istifadə oluna bilər:
1. Hövzənin tektonik quruluşunun müfəssəl təhlili;
2. Strukturların təsnifatının işlənməsi;
3. Karbohidrogen ehtiyatları və resurslarının proqnozlaşdırılması;
4. Axtarış-kəşfiyyat işlərinin planlaşdırılması, növbəliliyinin təyin edilməsi və s.
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THE IMPORTANCE OF THREE-DIMENSIONAL STRUCTURAL-TECTONIC
MODELS
E.H. Ahmadov
SOCAR
elvin.ahmadov.@socar.az
The article discusses the importance of three-dimensional structural-tectonic models of oil and gas
fields, and prospective structures located in the SCB in scientific research and modeling of basins. It was
noted that the three-dimensional structural-tectonic model of the SCB is one of the key research tools
for solving such issues as detailed analysis of basin tectonic structures, classification of structures, forecasting hydrocarbon reserves and resources, and exploration planning.
Keywords: field, structure, basin, tectonic structure, modeling, tectonic fault
О ВАЖНОСТИ ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Э.Г. Ахмедов
ГНКАР
elvin.ahmadov.@socar.az
В статье рассматривается значение трехмерных структурно-тектонических моделей
нефть и газовых месторождений, и перспективных структур, расположенных в ЮКВ, в научных исследованиях, моделировании бассейнов. Было отмечено, что трехмерная структурнотектоническая модель ЮКВ является одним из ключевых инструментов исследования для
решения таких вопросов, как детальный анализ тектонических структур бассейна, классификация структур, прогнозирование запасов и ресурсов углеводородов и планирование поисково-разведочных работ.
Ключевые слова: месторождения, структура, бассейн, тектоническая структура,
моделирование, тектонический разрыв
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ÇAY DƏRƏCƏLƏRİ İLƏ ONLARIN UZUNLUQLARI ARASINDA ƏLAQƏNİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ (BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI
TİMSALINDA)
G.C. Abduraxmanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan
abduraxmanovagunel@gmail.com
Məqalədə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının morfometrik göstəriciləri təhlil edilmişdir. Tədqiqat ərazisində ilk dəfə olaraq çayların Horton və Strahler üsulu ilə dərəcələri təyin
olunmuş, ArcGis proqramı vasitəsilə çayların dərəcələri və uzunluqları arasındakı əlaqə müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: çay, bifurkasiya əmsalı, Böyük Qafqaz, çay axımı, morfometriya, çay dərəcələri,
uzunluq, çay şəbəkəsi
Giriş
Böyük Qafqaz özlüyündə mürəkkəb oroqrafik quruluşa malikdir. Ərazinin reylef və iqlim
göstəriciləri hidroqrafik şəbəkənin zənginliyinə səbəb olur. Bu göstəricilərin müxtəlifliyi çayların
morfometrik göstəricilərində də aydın nəzərə çarpır.
Morfometriya formal elementlərin rəqəmlərlə ifadə edilməsidir. Termin kimi ilk dəfə 1957-ci
ildə Chorley tərəfindən istifadə olunan geomorfoteriya, su hövzələri sahəsində ilk dəfə Horton tərəfindən 1932-ci ildə işlənilmişdir. Çay hövzələrinin xarakterik xüsusiyyətlərini tədqiq edən Hortonun
işləri Strahler tərəfindən sistematik hala gətirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə Chorley (1972), Patton
(1976), Keller və Pinter (1996) və Pike (2009) tərəfindən aparılmış tədqiqatlarla ilə çayların morfometriyası daha da təkmilləşdirilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu
Çayların axım göstəricilərinə olan təsirləri və axım şəraitini təhlil edərkən hövzə morfometriyasını mütləq təhlil etmək lazımdır. Çünki, hövzələrdəki bitki örtüyünün və ya relyefin dəyişməsi
nəticəsində çay şəbəkəsi formalaşır. Çay şəbəkəsini əmələ gətirən çaylar öz morfometrik və axım
göstəricilərinə görə bir-birindən fərqlidir. Çay boyunca bu göstəricilər dəyişir və iki çayın birləşməsi nəticəsində yaranan yeni çayda göstəricilərin dəyişkənliyi kəskin nəzərə çarpır. Beləliklə, çay şəbəkəsinin hər bir hissəsi özünəməxsus göstəricilərlə səciyyələnir. Bu göstəricilər çayın olduğu əraziyə aid fiziki-coğrafi amillərdən asılıdır. Ona görə də kompleks göstəricilər sadəcə eyni fiziki-coğrafi şəraitdə formalaşmış çaylar üçün eynidir. Bir çayın qolu başqa qolla birləşirsə bu göstəricilər
dəyişkənliyə məruz qalır. R.E.Horton, V.P.Filosofov, N.A.Rjanitsin, A.E.Şaydegger və başqaları
çay şəbəkəsi strukturunun qanunauyğunluqlarını tədqiq etmişlər [1,2,3,4]. Tədqiqatçı geomorfoloqlar hövzələrin morfometriyasına aid parametrləri öz araşdırmalarında istifadə etmiş və vacibliyini
sübut etməyə çalışmışdır. Bu sahədə Hortonu (1945), Strahler (1952, 1957, 1964), Leopold və Milleri (1956), Morisawa (1959), Mark (1975), Verstappen (1983), Abraham (1984), Baumgardner
(1987), Patton (1988), Gardiner (1990), Krishnamurthy vd. (1996) və başqalarını misal göstərmək
olar.
Çay şəbəkəsində diqqəti ilk çəkən xüsusiyyətlər, çay və onun qolları, hövzənin forması və relyefin minimum-maksimum hündürlüyüdür. Təkcə bu xüsiyyətləri bilmək kifayət edir ki, çay hövzəsinin morfologiyası haqqında bir fikir formalaşsın. Məsələn, çay şəbəkəsinin sıx olması hövzənin su
sızdırma qabiliyyətinin və ya bitki örtüyünün zəif olduğunu göstərir. Digər müşahidəyə əsasən demək olar ki, çay hövzəsinin formasının dairəvi olması qollardan əsas çaya suların uzun müddət sonra qovuşacağını göstərir.
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Çay hövzələrinin quruluşundakı bu fərqliliklərə əsasən, Horton ilk dəfə çayların morfometrik
xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş və “drenaj kompoziyası” adlandırılan müxtəlif böyüklükdəki axınlar
arasındakı əlaqənin, riyazi cəhətdən ifadə edilə biləcəyini göstərmişdir [5]. Hortonun təqdim etdiyi
metodu sonradan Strahler təkrarən işləmiş və beləliklə də bir çay üzərində ən kiçik qollar sıralamışdır. Strahler üsuluna görə yan qol hesab edilməyən, lakin az da olsa axımı olan bir seqment 1-ci dərəcəli çay adlandırılmışdır. İki birinci dərəcəli çay birləşib 2-ci dərəcəni, iki ikinci dərəcəli qol birləşib üçüncü dərəcəni və s. əmələ gətirir. Bu sistemə əsasən kiçik dərəcəli qol böyük dərəcəli qolla
birləşərsə dərəcədə bir artım olmaz. Yəni, əgər ikinci dərəcəli qol üçüncü dərəcəli qolla birləşərsə o
hissə böyük olan dərəcənin adını alır – üçüncü dərəcəyə aid olur. Ancaq iki eyni ekvivalentə sahib
çaylar birləşdiyi zaman sıralamada artım müşahidə olunur. Bütün bunlardan da aydın olur ki, Strahler üsulunda kiçik qolların təsirinə önəm verilməmişdir [9,10]. Lakin, bu təsirə Shreve önəm vermiş
və istifadə etmişdir. “Shreve Magnitude” adlandırılan üsula əsasən, bir qol özündən əvvəlki qolların
cəmi formasında düzülüşə sahibdir. Yəni, hövzənin aşağı hissəsindəki 1-ci dərəcəli qol yuxarı hövzədə birləşdiyi n böyüklükdəki qola qovuşaraq bu qolun dərəcəsini n+1 edir və böyüdür [7,8]. Geomorfoloqlar yağıntı və axım arasındakı əlaqənin araşdırılması üçün Shrevenin Böyüklük üsulunu
daha istifadəyə yararlı hesab edirlər. Çünki, birinci dərəcəli qollar hövzəyə düşən yağışın birinci dərəcəli toplayıcılarıdır.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının hidroqrafik şəbəkəsinin ümumi istiqaməti və xüsusiyyətləri dağ silsilələrinin yerləşməsi və morfoloji quruluşu ilə müəyyən olunur. Tədqiqat ərazisinin
çay şəbəkəsinin strukturunu təhlil etmək üçün çay şəbəkəsinin 1:100000 miqyaslı xəritəsindən istifadə edilmişdir. Hazırlanmış xəritə üzərində bütün hövzələrin sutoplayıcıları üzrə çayların dərəcələri Horton – Strahler təsnifatına əsasən təyin edilmişdir. (Şəkil 1) Araşdırmada təqdim edilmiş xəritələr DEM əsasında ArcGİS proqramının “spatial analyst/hydrology/” modulunun Fill, Flow direction, Flow accumulation, "spatial analyst/map algebra” modulunun Raster calculator və Conversion/from raster/raster to polyline aləti əsasında qurulub.

Şəkil 1. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının sxemi
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R.E.Hortona görə çay sisteminin tam quruluşunu müəyyən etmək üçün çay hövzəsinin sahəsi,
əsas çayın dərəcəsi, bifurkasiya nisbəti, əsas çay və qollarının uzunluğunu bilmək lazımdır. Strahler
üsuluna əsasən Bifurkasiya nisbəti – çay hövzəsindəki müəyyən dərəcəli qolların, bir dərəcə yuxarı
olan qolların ümumi sayına olan nisbətidir.

Burada: ni+1- müəyyən dərəcəli qolların sayı;
ni - ni+1 dərəcəli qollardan bir dərəcə aşağı olan qolların sayıdır.
Çay hövzəsindəki hər bir dərəcə arasında Rb –nin qiyməti əldə edildikdən sonra bu qiymətlərin orta qiyməti tapılaraq ümumi hövzənin Ror qiyməti tapılır. Bifurkasiya nisbəti çayın qollarının
sayından asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Əldə edilən nəticələri təhlil edərkən, fərqli çay hövzələrinin
nəticələrinə də baxmaq lazımdır. Məsələn, Rb-nin qiymətinin aşağı olduğu hövzələrin axım hidroqrafları daha kəskin və yüksək olduğu halda, Rb-nin yuxarı qiymətində daha aşağı və davamlı olur.
(Strahler, 1964). Ümumilikdə isə Bifurkasiya nisbəti 3-5 arasında olan hövzələrin geologiyası daha
çox homogen quruluşa sahibdir. (Verstappen, 1983; Ritter vd., 2002). Baxılan ərazidə əsas çayın ən
böyük dərəcəsi 4-dür. Gənərçay, Gilçay və Tahirçal çayları istisna olmaqla digər bütün çaylar dördüncü dərəcəli çaylara aiddir. Sözügedən çaylar üçüncü dərəcəli çaylara aiddir.(Cədvəl 1)
Cədvəl 1
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının sayına görə bifurkasiya nisbəti
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Çay
Ağçay
Ataçay
Çağacıqçay
Dəvəçiçay
Gənərçay
Gilçay
Gilgilçay
Qaraçay
Qudyalçay
Quruçay
Qusarçay
Şabrançay
Tahirçal
Vəlvələçay

N1
37
89
55
41
38
7
148
76
132
42
95
44
39
114

N2
8
23
46
12
7
2
41
19
35
4
19
12
10
23

N3
2
8
29
8
1
1
26
2
15
2
2
4
1
10

N4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1

Rb1
4.63
3.87
1.20
3.42
5.43
3.5
3.6
4
3.77
10.50
5
3.7
3.9
4.96

Rb2
4
2.9
1.59
1.5
7
2
1.58
9.5
2.3
2
9.5
3
10
2.3

Rb3
2
8
29
8
3.7
2
15
1
2
4
10

Rbor
3.5
4.9
10.6
4.3
6.2
2.8
2.97
5.2
7.03
4.5
5.5
3.6
6.9
5.8

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında bifurkasiya nisbətinin təyin olunmuş qiymətinin orta
maksimumu Çağacıqçayın hövzəsində müşahidə olunur. Burada nisbət 10.6-ya bərabərdir. Orta bifurkasiya nisbətinin minimum qiyməti isə Gilçay hövzəsində müşahidə olunur (2.8).
Hövzələrin morfometrik göstəricilərini təhlil edərkən uzunluq nisbətinə də diqqət yetirilməlidir. Uzunluq nisbətini tapmaq üçün Strahler üsulunu əsas götürərək müəyyən dərəcəli qolların ümumi uzunluğunu bir dərəcə sonrakı qolların ümumi uzunluğuna bölmək lazımdır [6]. (Cədvəl 2)

Burada: li+1- müəyyən dərəcəli qolların uzunluğu;
li - li+1 dərəcəli qollardan bir dərəcə aşağı olan qolların uzunluğudur
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Cədvəl 2
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının uzunluq nisbəti
№ Çay

L1

L2

L3

L4

RL1

RL2

RL3

RLor

1

Ağçay

77759.2

21582.4

22802.3

40254.6

3.60

0.95

0.57

1.71

2

Ataçay

106292.4

63591.4

21582.5

15706.9

1.67

2.95

1.37

2.00

3

Çağacıqçay

74224.6

45705.5

13241.8

54269.0

1.62

3.45

0.24

1.77

4

Dəvəçiçay

69874.4

33670.0

13799.2

25845.6

2.08

2.44

0.53

1.68

5

Gənərçay

67267.0

39465.1

12147.1

-

1.70

3.25

-

2.48

6

Gilçay

26419.4

18071.7

8824.1

-

1.46

2.05

-

1.75

7

Gilgilçay

225865.2

108787.8

55205.0

61970.1

2.08

1.97

0.89

1.65

8

Quruçay

54932.8

6187.5

35196.6

37688.7

8.88

0.18

0.93

3.33

9

Qaraçay

72030.6

32863.0

41180.6

44914.8

2.19

0.80

0.92

1.30

10 Qudyalçay

152201.6

62759.1

44158.9

76086.0

2.43

1.42

0.58

1.48

11 Qusarçay

121273.5

47985.3

5706.8

99850.6

2.53

8.41

0.06

3.66

12 Şabrançay

54388.3

53076.1

20473.3

27274.6

1.02

2.59

0.75

1.46

13 Tahirçal

59689.0

8590.9

27079.2

-

6.95

0.32

-

3.63

14 Vəlvələçay

147583.3

61445.9

31595.5

80724.9

2.40

1.94

0.39

1.58

Uzunluq nisbəti çay qollarındakı suyun uzunluqlarından asılı olaraq saxlama nisbəti haqqında
fikrin formalaşmasında rolu var. Üst qollardan gələn suya alt qolun uzunluğunun kafi olub olmamasını etməyə kömək edir. Uzunsov formaya malik hövzələrdə uzunluq nisbətinin orta qiyməti dairəvi
hövzələrə nisbətdə daha azdır. Bu da suyun daha az saxlandığını – yəni daha tez axdığını (drained)
olduğunu göstərir.
Hövzədə çay axınlarının tezliyini hesablamaq üçün isə aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:

Burada: n – çay şəbəkəsində müxtəlif dərəcəli çayların sayı; F – hövzənin sahəsi, km2.
Ərazidəki çay şəbəkəsinin sıxlığını hesablamaq üçün çayların uzunluqları cəmi (km), hövzənin sahəsinə (km2) bölünmüşdür.

Burada:
– çayların uzunluqlarının cəmi, km; F – hövzənin sahəsi, km2.
Cədvəl 3-də ərazi çaylarının dərəcələr üzrə uzunluqları və sayı arasında olan əlaqəni aydın
görmək olar.
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Cədvəl 3
Çayların sutoplayıcı daxilində ümumi uzunluğunun və sayının – N üzrə paylanması
№

Çay

1

Ağçay

2

Ataçay

3

Çağacıqçay

4

Dəvəçiçay

5

Gənərçay

6

Gilçay

7

Gilgilçay

8

Quruçay

9

Qaraçay

10

Qudyalçay

11

Qusarçay

12

Şabrançay

13

Tairçal

14

Vəlvələçay

90

∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N
∑L
Lor
N

I
77.7
2.1
37
106.29
1.19
89
74.22
1.35
55
69.87
1.70
41
67.27
1.77
38
26.42
3.77
7
225.87
1.53
148
54.93
1.31
42
72.03
0.95
76
152.20
1.15
132
121.27
1.28
95
54.39
1.24
44
59.69
1.53
39
147.58
1.02
144

, orta uzunluğunun

Çayların dərəcələri
II
III
21.6
22.8
2.7
11.4
8
2
63.59
21.58
2.76
2.70
23
8
45.71
13.24
0.99
0.46
46
29
33.67
13.80
2.81
1.72
12
8
39.47
12.15
5.64
12.15
7
1
18.07
8.82
9.04
8.82
2
1
108.79
55.21
2.65
2.12
41
26
6.19
35.20
1.55
17.60
4
2
32.86
41.18
1.73
20.59
19
2
62.76
44.16
1.79
2.94
35
15
47.99
5.71
2.53
2.85
19
2
53.08
20.47
4.42
5.12
12
4
8.59
27.08
0.86
27.08
10
1
61.45
31.60
2.67
3.16
23
10

IV
40.2
40.2
1
15.71
15.71
1
54.27
54.27
1
25.85
25.85
1
61.97
8.85
7
37.69
37.69
1
44.91
44.91
1
76.09
76.09
1
99.85
99.85
1
27.27
27.27
1
80.72
80.72
1
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Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında çay şəbəkəsinin strukturunun tədqiq etmək üçün müxtəlif dərəcəli çayların sayının, ümumi və orta uzunluğunun ekstremal qiymətlərinin ərazi üzrə paylanmasını ayrı-ayrı təhlil edək. Ərazimizdə birinci dərəcəli çayların orta uzunluğunun maksimum
qiyməti Gilçay üçün (Lor(max)=3.77 km), minimum qiyməti isə Qaraçay (Lor(min)=0.95 km) üçün səciyyəvidir. Birinci dərəcəli çaylarının sayına görə ümumi uzunluq maksimum qiymətini Gilgilçay
hövzəsində (∑Lmax=225.87 km), minimum qiyməti isə Gilçay (∑Lmin=26.42 km) hövzəsində alır.
Bu dərəcə daxilində çayların maksimum sayı da Gilgilçayda (N1max=148), minimum sayı isə Gilçay
(N1min=148) hövzəsindədir.
İkinci dərəcəli çayların orta uzunluğunun maksimum qiyməti Gilçay hövzəsində (Lor(max)
=9.04 km), minimum qiyməti isə Tairçal (Lor(min) =0.86 km) hövzəsində müşahidə olunur. Ümumi
uzunluq üzrə maksimum qiymətini yenə də Gilgilçay (∑Lmax=108.79 km), minimum qiyməti isə
Quruçay (∑Lmin=6.19 km) hövzəsində alır. İkinci dərəcəli çayların ərazidəki maksimum sayı Çağacıqçayda (N2max=46), minimum sayı isə Gilçayda (N1min=2) müşahidə olunur.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacına aid çay hövzələrinin üçüncü dərəcəli çaylarının orta
uzunluğunun maksimum qiyməti Tairçal çayı hövzəsində 27.08 km, minimum qiyməti isə Çağacıqçay hövzəsində - Lor(min)= 0.46 km təşkil edir. Üçüncü dərəcəli çaylar ümumi uzunluq üzrə maksimum qiymətini Gilgilçayda - 55.21 km, minimum qiyməti isə Qusarçayda - 5.71km alır. Ümumi sayın maksimum qiyməti Çağacıqçayda – 29 müşahidə olunur. Minimum göstərici isə vahid qiymətə
bərabər olub, Tairçal, Gənərçay və Gilçay hövzəsində müşahidə olunur.
Dördüncü dərəcəli çayların orta uzunluğunun maksimum qiyməti Qusarçay (Lor(max)=99.85
km), minimum qiyməti Gilgilçay (Lor(max)=8.85 km) hövzəsində müşahidə olunur. Ümumi uzunluğun maksimum qiyməti də elə Qusarçay hövzəsindədir. Dördüncü dərəcə üzrə maksimum say Gilgilçaydadır (N4max=7). Digər çayların minimumu vahidə bərabərdir (N4min=1).
Bir sonrakı mərhələdə müxtəlif dərəcəli çayların sayı və orta uzunluqları ilə onların dərəcəli arasında əlaqə qrafiki qurulmuşdur. Sözügedən qrafiklər şəkil 2 və 3-də göstərilmişdir. Əlaqələrin təhlilindən görünür ki, çayların dərəcələri artdıqca, sayları azalır, orta uzunluqları isə, əksinə çoxalır.

Şəkil 2. Hövzələrdəki çayların sayının onların dərəcəsindən asılılığı
(Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı)
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Şəkil 3. Hövzələrdəki çayların orta uzunluğunun onların dərəcəsindən asılılığı
(Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı)
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının müxtəlif hidroqrafik göstəricilərinin qiymətləri
cədvəl 4-də verilmişdir.
Cədvəl 4
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının dərəcələr üzrə morfometrik göstəriciləri

№ Çay

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ağçay
Ataçay
Çağacıqçay
Dəvəçiçay
Gənərçay
Gilçay
Gilgilçay
Quruçay
Qaraçay
Qudyalçay
Qusarçay
Şabrançay
Tairçal
Vəlvələçay

Əsas
Müxtəlif
çayın
dərəcəli
dərəcəsi çayların
sayı, n
IV
IV
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV

48
121
131
62
46
10
222
49
98
183
117
61
50
148

Çay axın- Bifurkasiya
larının
əmsalının
tezliyi, Fs
orta qiyməti, Rb,or
0.20
0.29
0.48
0.14
0.26
0.08
0.23
0.14
0.24
0.24
0.18
0.27
0.20
0.19

3.5
4.9
10.6
4.3
6.2
2.8
2.97
4.8
5.2
7.03
5.5
3.6
6.9
5.8

Çay sisteminin
ümumi
uzunluğu,
∑L,km
162.3
207.17
187.44
143.19
118.88
53.32
451.83
134.01
190.99
335.21
274.82
155.21
95.36
321.35

Çay şəbəkəsinin sıxlığı,
km/km2
0.67
0.49
0.68
0.32
0.68
0.45
0.47
0.39
0.47
0.44
0.42
0.69
0.38
0.42

Cədvələ nəzər salarkən görmək olur ki, tədqiqat ərazimizə daxil olan çaylar dərəcələrinin
ümumi sayını maksimum qiyməti Gilgilçay hövzəsindədir. Çay uzunluqlarının maksimal tezliyi Çağacıqçay hövzəsində (Fs=0,48) qeydə alınmışdır. Çay şəbəkəsinin maksimal sıxlığı Şabrançay hövzəsində müşahidə olunur. Çay hövzələrinin forması geomorfometrik inkişafa öz təsirini göstərir.
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Hövzə forması hövzə sahəsinin çayın uzunluğuna olan nisbətinə əsasən təyin olunur. Düstur aşağıdakı formadadır:

Burada: A- çay hövzəsinin sahəsi, km2; L - çayın uzunluğu, km.
Hövzənin forması (Rf), çay hövzəsinin dairəvi və ya uzunsov olub-olmadığını təyin etməyə
kömək edir. R-in aşağı qiymətinin müşahidə olunduğu çaylarda su qısa müddət ərzində yan qollardan əsas qola az bir axımla qoşulur və əsas qolda uzun müddətli axım gözlənilir. Yüksək R dəyərinə
sahib dəyərinə sahib olan hövzələrdə isə tam əksi müşahidə olunur. (Cədvəl 5) Yan qollardan qüvvətli axın əsas qola qoşulur və əsas qolda qısa müddətli axın müşahidə olunur (Biswas, 1999).
Bu formul sayəsində hövzələrin forması və axın xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə edilir.
Cədvəl 5
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının forma indeksi
№

Çay

1
2

Ağçay
Ataçay
Çağacıqçay
Dəvəçiçay
Gənərçay
Gilçay
Gilgilçay
Quruçay
Qaraçay
Qudyalçay
Qusarçay
Şabrançay
Tairçal
Vəlvələçay

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Çayın uzunluğu, km
59.7
49.1

Çay hövzəsinin sahəsi, km2
241.9
420.4

68

275.5

44.6
28.3
20.8
69.6
69.7
91
100.6
96.7
50
32.7
90.3

446.8
175.4
119.5
967.3
346.9
403.9
755
652.8
225.6
248.2
770.3

Hövzənin
forma indeksi, Rf
0.07
0.17
0.06
0.22
0.22
0.28
0.20
0.07
0.05
0.07
0.07
0.09
0.23
0.09

Əldə edilmiş nəticələrə əsasən çayların dairəvi və ya uzunsov formada olduğunu müəyyən etmək olur. Hövzə forması indeksinin aşağı qiymətinin müşahidə olunduğu çay hövzələri uzunsov,
yuxarı qiymətə malik hövzələr isə dairəvi formaya malikdir. Çayların morfometrik göstəricilərinin
ərazi üzrə paylanma xüsusiyyəti sahələrin geoloji quruluşundan, süxurların litoloji tərkibindən, tektonik hərəkətlərin xarakterindən, relyef və iqlim xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Nəticə
Çay hövzələrinin hidroqrafik göstəricilərinin təyini və hesablanması böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat zamanı ilk dəfə olaraq ərazi çaylarının dərəcələri Horton – Strahler təsnifatına əsasən müəyyənləşdirilmiş, çayların dərəcə xəritəsi ArcGİS proqramında işlənmişdir. Təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının əksəriyyəti IV dərəcəlidir. Çayların uzunluğu ilə onların dərəcələri arasında əlaqə göstərir ki, çayın dərəcələri artdıqca
say azalır, uzunluq isə artır.
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THE ESTABLISHMENT OF CONNECTION BETWEEN STREAM ORDER AND
LENGTH (EVIDENCE FROM NORTH-EAST SLOPE OF GREATER CAUCASUS)
G.J. Abdurahmanova
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan
abduraxmanovagunel@gmail.com
The morphometrical figures of north-east slope of Greater Caucasus are analyzed in the
article. The stream order is determined by Horton-Strahler method on the research territory for the
first time, the connection between stream order and length is established by using ArcGis program.
Keywords: river, bifurcation index, Greater Caucasus, streamflow, morphometry, stream
order, length, river drainage
УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОРЯДКОМ И ДЛИНОЙ РЕК (НА ПРИМЕРЕ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА)
Г.Дж. Абдурахманова
Азербайджанский государственный педагогический университет, Баку, Азербайджан
abduraxmanovagunel@gmail.com
В статье проанализированы морфометрические показатели рек северо-восточного
склона Большого Кавказа. На территории исследования впервые определен порядок рек методом Хортона-Штрахлера, с помощью программы ArcGis установлена связь между порядком и длиной рек.
Ключевые слова: река, коэффициент бифуркации, Большой Кавказ, речной сток, морфометрия, порядок рек, длина, речная сеть
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UOT: 507.1-17

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACINDA ORTA AYLIQ VƏ İLLİK
TEMPERATURUN ÇOXİLLİK DƏYİŞMƏSİ
V.F. Yəhyayev
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Yehyayevvasif@gmail.com
Məqalədə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında orta aylıq və illik temperaturun çoxillik dəyişmələri tədqiq olunmuşdur. Buna görə ərazi üçün səciyyəvi məntəqələr olan Quba və Xaçmaz rayonları üzrə havanıın aylıq və illik temperaturun çoxillik məlumatlarından istifadə olunmuşdur.Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, son illərdə ərazidə aylıq və illik temperaturların artma tendensiyası
müşahidə edilir.
Açar sözlər: Şimal-şərq yamacı, meyletmə, tərəddüd, aproksimasiya, sürüşkən orta kəmiyyətlər, korrelyasiya, tendensiya.
Mövzunun aktuallığı. Bütün qitələrdə və okeanlarda aparılan müşahidələrin nəticələri göstərir ki, bir çox təbii sistemlər, o cümlədən hidroloji dövr və uyğun olaraq su təminatı, suyun keyfiyyəti, həmçinin su təchizatı antropogen iqlim dəyişmələrinin təsirinə məruz qalmışdır.
İqlim dəyişmələri birbaşa və dolayı yolla əsasən insan fəaliyyətinin nəticələri, eləcə də təbii
amillərlə əlaqəlidir. Bu fəaliyyət nəticəsində atmosferin qaz tərkibi dəyişir və iqlimin dəyişməsi ilə
əlaqədar müəyyən dövr ərzində onun sürətlənməsi müşahidə olunur. İqlim dəyişmələri temperaturun yüksəlməsinə, quraqlığın çoxalmasına, su resurslarının azalmasına, hidroenerji ehtiyatlarının,
yay turizminin və ümumilikdə mədəni bitkiçiliyin potensialının aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır.[4]
Azərbaycan Respublikası Böyük Qafqaz ərazisinin, xüsusən onun şimal-şərq yamacında orta
və yüksək zonalarında iqlim dəyişmələrinin təsirinə daha çox məruz qalmasını nəzərə alsaq, tədqiq
olunan ərazidə problemin regional iqlim dəyişmələrinin təsiri baxımından öyrənilməsinin vacibliyi
nöqteyi-nəzərindən mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan yüksək dağlıq ərazilərdə turizmin inkişaf etdirilməsi, kurort rekreasiya zonalarının genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatının
inkişafına dair qəbul edilən xüsusi dövlət proqramları, iqlim dəyişmələrinin ətraf mühitə, iqtisadiyyata təsirinin öyrənilməsi istiqamətində Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdə iştirakı, bu sahənin
öyrənilməsinin vacibliyini təsdiqləyən əsas göstəricilərdəndir. Bütün bunlar məqalədə, qarşıya qoyulan məsələlərin həllində vacib amillər kimi nəzərə alınmışdır və mövzunun aktuallığını bir daha
təsdiqləyir. [1]
Tədqiqatlarda ilkin material kimi Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının bəzi meteoroloji
məntəqələri üzrə orta aylıq və illik temperaturun son illər də daxil olmaqla uzun sıralı məlumatlarından (1960-2016) istifadə olunmuşdur.
Tədqiqat metodları. Ərazidə tədqiqatların aparılmasında riyazi statistik və müqayisə metodlarından, eləcə də iqlim dəyişmələrinin tədqiqatları üçün səciyyəvi olan sürüşkən orta qiymətlər metodundan istifadə edilmişdir. [3]
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında baş verən iqlim dəyişmələrini tədqiq etməkdən ötrü
havanın orta illik temperaturunun çoxillik gedişinin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, iqlim tədqiqatlarında daha çox meteoroloji parametrlərdən istifadə etmək məqsədəuyğundur,
amma hər hansı bir elementin dəyişməsində digər meteoroloji parametrlər də bu və ya digər şəkildə
iştirak etmiş olur.
Müəyyən illərdə çatışmayan temperatur məlumatları iqlimşünaslıqda qəbul edilən fərq üsulu
ilə bərpa olunmuşdur.
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Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında illik temperaturun çoxillik dəyişməsi səciyyəvi məntəqələr kimi Quba və Xaçmaz rayonlarının timsalında öyrənilmişdir.
İlk növbədə 1960-90-cı illərdə Quba rayonu ərazisində çoxillik temperaturun dəyişməsi öyrənilmişdir. Bu dəyişmələr aşağıdakı qrafik vasitəsi ilə təsvir olunmuşdur.
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Şəkil 1. 1960-1990-cı illər ərzində Quba məntəqəsində havanın orta çoxillik
temperaturun dinamikası
Qrafikdə ▬ orta çoxillik temperatur, --- sürüşkən orta kəmiyyətlər, ▬
çoxillik norma qiymətləridir.
Asılılığın trend xətti aşağıdakı tənlik vasitəsilə aproksimasiya olunmuşdur:
y=0,0108x-11,267

(1)

Burada x- illər, y- çoxillik temperatur.
Asılılığın korrelyasiya əmsalı R=0,48 -ə bərabərdir. Doğrudur bu göstərici 0,60-dan kiçikdir
amma statistik cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Müəyyən illərdə anomaliyalar olmuşdur. Normadan yuxarı və aşağı kəmiyyətlərin meyletmələri Xi-∆X ilə müəyyən olunur. Ərazinin çoxillik norması ∆X=9,90C təşkil edir. Xi ˃∆X olarsa meylətmə müsbət meyletmə, Xi˂∆X olarsa meyletmə mənfi olacaqdır. Bu qrafikdəndə aydın görünür.
Quba ərazisində 1960-90-cı illərdə müşahidə edilmiş temperaturun mənfi anomaliyaları
1969-cu ildə -0,80C, 1964, 1976 və 1981-ci illərdə -0,60C,
1973-cü ildə -0,40C, 1982 və 1988-ci illərdə -0,30C, 1963 və 1967-ci illərdə -0,20C, 1972,
1978, 1984 və 1987-ci illərdə isə -0,10C olmuşdur. Bu dövr ərzində minimum temperatur 1969-cu
ildə 9,10C olmuşdur. [5]
1960-90-cı illərdə müşahidə edilmiş müsbət temperatur anomaliyaları 1987-ci ildə 0,10C,
1977-ci ildə 0,20C, 1983-cü ildə 0,40C, 1970-ci ildə 0,60C, 1971 və 1986-cı illərdə 0,70C, 1961, 1968
və 1975-ci illərdə 0,80C, 1989 və 90-cı illərdə 0,90C, 1962-ci ildə 1,10C, 1979-cu ildə 1,20C, 1966-cı
ildə isə 1,70C olmuşdur. Bu dövr ərzində maksimum temperatur 1966-cı ildə 11,60C olmuşdur.
Buradan da göründüyü kimi 1960-90-cı illərdə müşahidə edilmiş ən böyük temperatur tərəddüdü 1966-69-cu illərdə 2,50C təşkil etmişdir.
96

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №1

13,0
12,5

y = 0,0566x - 102,19
R² = 0,2584

Temperatur, C

12,0
11,5

11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
1991

1996

2001

2006

2011

2016
İllər

Şəkil 2. Quba məntəqəsində havanın orta çoxillik temperaturu. (1991-2016-cı illər)
Qrafikdə ▬ orta çoxillik temperatur, --- sürüşkən orta kəmiyyətlər, ▬ çoxillik
norma qiymətləridir.
Qrafikdəki trend xətti aşağıdakı tənlik vasitəsilə aproksimasiya olunur.
y=0,0566x-102,19

(2)

Burada x- illər, y- çoxillik temperatur.
Asılılığın korrelyasiya əmsalı R=0,51-ə bərabərdir. Doğrudur bu göstərici 0,60-dan kiçikdir
amma statistik cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Quba ərazində 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş temperaturun mənfi anomaliyaları
(meyletmələri) 1992-ci ildə -0,40C, 1993-cü ildə -0,70C, 2011-ci ildəisə -0,30C olmuşdur. Bu dövr
ərzində minimum temperatur 1993-cü ildə 9,20C olmuşdur. 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş
müsbət temperatur anomaliyaları (meyletmələri) 1997-ci ildə 0,70C, 1996-cı ildə 0,80C, 1991-ci ildə 1,20C,
2002 və 2009-cu illərdə 1,30C, 2004-cü ildə 1,60C, 1995, 1999, 2006, 2007 və 2016-cı illərdə
0
1,7 C, 2000, 2001, 2005 və 2008-ci illərdə 1,80C, 1998, 2010, 2013 və 2015-ci illərdə 1,90C, 2012
və 2014-cü illərdə isə 2,00C, olmuşdur. Bu dövr ərzində maksimum temperatur 2010-cu ildə 12,80C
olmuşdur. [6]
Buradan da göründüyü kimi 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş ən böyük temperatur tərəddüdü 3,60C təşkil etmişdir.
Quba ərazində 1960-90-cı illərdə orta illik temperatur 10,20C, 1991-2016-cı ildə isə orta illik
temperatur 11,20C olmuşdur. Həmin bu təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, orta çoxillik
temperatur 10C artmışdır.
1991-2016-cı illərdə Xaçmaz ərazisində çoxillik temperatur göstəriciləri müqayisə olunur.
Ərazinin çoxillik norması ∆X=12,50C təşkil edir. Bunu aşağıdakı qrafikdə aydın görmək olar. [2]
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Şəkil 3. Xaçmaz məntəqəsində havanın orta çoxillik temperaturu. (1991-2016-cı illər)
Qrafikdə ▬ orta çoxillik temperatur, --- sürüşkən orta kəmiyyətlər, ▬ çoxillik norma qiymətləridir.
Asılılığın trend xətti aşağıdakı tənlik vasitəsilə aproksimasiya olunur.
y=0,047x-81,67

(3)

Burada x- illər, y- çoxillik temperatur.
Asılılığın korrelyasiya əmsalı R=0,50-ə bərabərdir. Doğrudur bu göstərici 0,60-dan kiçikdir
amma statistik cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Xaçmaz ərazində 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş temperaturun mənfi anomaliyaları
1992-ci ildə -0,80C, 1993-cü ildə -1,10C, 1997-ci ildə isə -0,30C olmuşdur. Bu dövr ərzində minimum temperatur 1993-cü ildə 11,40C olmuşdur.
1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş müsbət temperatur anomaliyaları 1991, 1994, 1996,
2003 və 2008-ci illərdə 0,30C, 2002 və 2013-cü illərdə 0,60C, 2007 və 2009-cu illərdə 0,70C, 2006
və 2012-ci illərdə 0,90C, 1995 və 2000-ci ildə 1,00C, 1998, 2015 və 2016-cı illərdə 1,10C, 1999 və
2004-cü illərdə 1,20C, 2001-ci ildə 1,30C, 2014-cü ildə 1,50C, 2005-ci ildə 1,80C, 2010-cu ildə isə
2,00C olmuşdur. Bu dövr ərzində maksimum temperatur 2010-cu ildə 14,50C olmuşdur.
Buradan da göründüyü kimi 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş ən böyük temperatur tərəddüdü 3,10C təşkil etmişdir.
Xaçmaz ərazində 1991-2016-cı illərdə müşahidə edilmiş minimum temperatur 1993-cü ildə
0
9,2 C, maksimum temperatur isə 2010-cu ildə 12,80C olmuşdur.
Xaçmaz ərazində 1991-2016-cı illərdə orta illik temperatur 13,20C olmuşdur. Həmin bu təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, orta çoxillik temperatur 0,70C artmışdır.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında orta aylıq temperaturun çoxillik dəyişməsi Quba və
Xaçmaz məntəqələrinin timsalında verilmişdir. 1960-90-cı illərdə Quba məntəqəsində orta aylıq
temperatur 1991-2016-cı illərdəki orta aylıq temperaturla müqayisə edilir. Bunu aşağıdakı qrafikdən
aydın görmək olar.
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Şəkil 4. Quba məntəqəsində havanın orta aylıq temperaturu.
( ▬ 1960-1990 , ▬ 1991-2016-cı illər)
Quba ərazində 1991-2016-cı illərdə orta aylıq temperaturlarda mənfi meyletmə (anomaliya)
qeydə alınmamışdır.
Müsbət temperatur anomaliyası yanvar ayında 1,50C, fevral ayında 1,30C, mart ayında 1,70C,
aprel ayında 0,60C, may ayında 0,30C, iyun ayında 1,10C, iyul ayında 0,90C, avqust ayında 1,60C,
sentyabr ayında 1,20C, oktyabr ayında 1,40C, noyabr ayında 0,10C, dekabr ayında isə 0,50C olmuşdur.
1960-1990-cı illərdə orta aylıq temperatur tərəddüdü 23,10C, 1991-2016-cı illərdə isə 22,50C
təşkil edir.
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Şəkil 5. Xaçmaz məntəqəsində havanın orta aylıq temperaturu.
(▬ 1960-1990, ▬ 1991-2016-cı illər)
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Xaçmaz ərazində 1991-2016-cı illərdə orta aylıq temperaturlarda mənfi meyletmə (anomaliya) yalnız noyabr ayında -0,20C olmuşdır.
Müsbət temperatur anomaliyası yanvar və fevral aylarında 0,90C, mart ayında 1,10C, aprel və
may aylarında 0,30C, iyun ayında 1,20C, iyul ayında 0,50C, avqust ayında 1,40C, sentyabr ayında
0,90C, oktyabr ayında 1,30C, dekabr ayında isə normaya uyğun olmuşdur.
1960-1990-cı illərdə orta aylıq temperatur tərəddüdü 22,80C, 1991-2016-cı illərdə isə 22,50C
olmuşdur.
Nəticə
1. Quba məntəqəsində 1960-90-cı illərdə orta illik temperatur 10,20C, 1991-2016-cı illər dövründə isə 11,20C təşkil etmişdir. Müqayisə göstərir ki, orta çoxillik temperatur baza dövrü ilə müqayisədə 10C artmışdır.
2. Bu məntəqə 1993-cü ildən demək olar ki, normadan aşağı temperatur göstəricisi müşahidə
edilməmiş, yalnız 2011-ci ildə meyletmə normadan aşağı (0,30C) olmuşdur.
3. Xaçmaz məntəqəsində 1960-90-cı illərdə orta illik temperatur noması 12,50C, 1991-2016cı illər dövründə isə 13,20C olmuşdur. Artım tendensiyasıı 0,70C təşkil etmişdir, yəni bu qədər istiləşmə baş vermişdir. Məntəqədə 1997-ci ildən normadan aşağı temperatur müşahidə olunmamışdır.
4. Ümumilikdə tədqiq olunan ərazidə son dövrlərdə aylıq və illik temperaturların artma tendensiyası müşahidə edilir.
ƏDƏBİYYAT
1. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi: BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına İkinci
Milli Məlumat. Bakı 2010 s. 64.
2. Xəlilov S.H., Səfərov S.H. Azərbaycanda havanın temperaturunun və atmosfer yağıntılarının aylıq
normaları (1960-1990). Bakı 2001, s. 109.
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fiziki coğrafiyası Bakı, 2016, 220 s.
4. Səfərov S.H., Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və Azərbaycan, Bakı, 2011, “Ziya”, 310 s.
5. Musayeva M.A., İqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında Qar-Buz örtüyünə təsirinin
qiymətləndirilməsi. Dissertasiya Bakı 2014, s. 42-52.
6. Гадиев Ю.Д. Многолетние изменения температуры воздуха и оценка их ожидаемых значений.
Бюллетень Национального Климатического Центра Азербайджана, Баку, 1999, №, с. 23-26.

PERENNIAL CHANGE OF MONTHLY AND ANNUAL TEMPERATURES ON AVERAGE ON THE NORTH-EASTERN SLOPE OF GREATER CAUCASUS
V.F. Yahyayev
Institute of Geography named after academician Hasan Aliyev
The article examines the perennial changes of average monthly and annual temperatures on
the north-eastern slope of the Greater Caucasus. This is why perennial data of monthly and annual
temperatures were used in Guba and Khachmaz districts, which are typical for the territory.
The results of the research show that in recent years there is a tendency to increase monthly
and annual temperatures in the area.
Keywords: North-east slope, inclination, hesitated, approximate, slippery mean quantities,
correlation, tendency.
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МНОГОЛЕТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ И ГОДОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
В.Ф. Яхяeв
Институт географии имени академика Гасана Алиева
В статье рассматриваются многолетние изменения среднемесячных и годовых температур на северо-восточном склоне Большого Кавказа. Поэтому в Кубинском и Хачмазском
районах, которые являются характерными для данной местности, исследовались многолетние данные о месячных и годовых температурах воздуха.
Результаты исследований показывают, что в последние годы наблюдаются тенденция к
увеличению среднемесячной и годовой температуры воздуха в этом районе.
Ключевые слова: Cеверо-восточный склон, отклонение, колебания, скользящие средние величины, корреляция, тенденция.
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UOT 582. 001. 4
MATEMATICAL ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL POLYMORPHISM
OF ACORNS IN QUERCUS CASTANEIFOLIA AND QUERCUS PEDUNCULIFLORA
G.N.Aliyeva, R.H.Akbarova, Z.A.Mammadova
ANAS, Institute of Dendrology, Azerbaijan, S.Yesenin 89. Baku Az 1044.
bio890@mail.ru
Morphological variations of acorns among and within the groups of Quercus species were
studied. Defined that, distribution for length of acorns are average (CVl=11-25%) in both species,
distribution for width of acorns is normal (CVwi=26,84%) in Q. castaneifolia C.A.Mey, in Quercus
pedunculiflora C.Koch. is average (21.03%), but variation for weight are normal in both species
(CVwe = 25.25 % and CVwe = 30.46 %).
Keywords: Quercus L., acorns, variation row, modification variability, morphological polymorphism, mathematical analysis
Introduction
It is universally accepted that the conservation of the natural gene pool of plants in botanical gardens
is part of the global world strategy for the conservation of biological diversity of flora. Oak spices are important plant for formation of forests in very dry environment in mountain slopes [8]. Oak forests play an
important role in protection of soil erosion and in regulation of water regime in mountains . In addition,
forests of oak are the best raw material base for pharmaceutical and construction industries, for deve-lopment of cattle-breeding and poultry farming. In this respect, to preserve of oak spices in-situ and ex-situ, as
well as morphological, molecular and genetical explore keeps its relevance [3,1]. Degradation of Quercus
biodiversity in the wild is now a matter of global concern. Increased land colonization, changes in land
use, over-cutting, over-grazing and climatic factors are all contribu-ting factors to destruction of Quercus
vegetation and continuing threat of extinction to many species of the genus. Thus, efforts should be made
in order to protect Quercus biodiversity mainly through restoration and rehabilitation programs [10].
The genus Quercus L., popularly known as oaks shows highest morphological variations among
species and populations, especially its leaf characters are the most valuable in the classification and
delimitation of species [6]. The major reason for the phenotypic diversification of oaks is the high
frequency of hybridization among species. The study of the phenotypic structure allows evaluating the
sustainability of the species and the individual population as well as learning the level of gene pool
maintenance [6, 9]. Morphological signs are subject to deep change as the last chain of biochemical and
physiological reactions, leading to the formation of heterogeneity (polymorphisms) in organisms and
populations. Heterogeneity is available at every level of life and has adaptive significance [2].
An acorn is the fruit of the oak, which is an oval nut growing in a woody cup or cupule.
Nutconsists of a hard and indehiscent shell inclosing a kernel. Cupule is a massive, robust and oftencompound envelope of fruits. Acorns vary greatly in size between species, subspecies and even
within the same populationdepending on the taxa and its environment. The morphology of oak is
strikingly diverse, reflecting a tremendous variation in the genetic makeup within and among Quercus populations [6].
Quercus has attracted the attention of the evolutionists for its very poor reproductive
development. Among-tree relationships based on fruit/bud characters were found to be significantly different from among-tree relationships based on leaf characters of the
genus.Several acorn characters like length, width, diameter and weight were preferred by
some other studies [1,6,9].
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Can morphology of acorns be distinctivefor at least some groups of Quercus? To answer that,
this study has aimed to evaluate the morphological variations among acorns of different groups of
Quercus species as well as acorns of closely related species. By this way it would be possible to
show whether they are morphologically different.
Materials and methods
Arboretum of Mardakan covers an area of 14ha, located in the north-eastern part of the Absheron peninsula (40º77'&40º37'N and 49º30'&50º22'W), in the Mardakan settlement. 80-85% of
arboretum area consist of limestone (PH=8-9), near the sea is sandy land. Mardakan settlement is
located at a height of 8 meters above sea level. Here the average annual air temperature reaches
+13.0°C. The average annual air humidity is 78-82%, and in summer this humidity decreases to
30%. The total rainfall in Mardakan (180-286 mm) is observed in spring, autumn and winter and
summer rainfall amounts to 0.1%. Absheron refers to dry subtropical regions due to the climate [5].
Seed (acorns) samples of chestnut oak and pedunculate oak have been collected from the research base of the Dendrological Institute in October-November in 2016. Acorns were picked up
directly from trees. Acorn samples were chosen randomly among the mature and normal shaped
ones during sampling process. 10 seeds from each 13 oak tree, in total 130 acorns were measure for
three characters [ 6,9]. The width, length, and weight of the seeds were recorded (EK-610ielectronic type scale). Acorns weighed on electric scales (with an accuracy of 0.01 mg), the
diameter of the acorn (at the widest part), the length (from the base to the tip of the seed) was
measured with a caliper (with an accuracy of 0.1 cm). The obtained figures were systematized, the
maximum and minimum limit of each morphological character was determined and created the variational row analyzed with mathematical methods [4,7].
What characterizes the row of the variation? How to compare the material studied with other
materials? These questions can be answered after determining the average mathematical price ( x )
of the row of the variations (1)

x

 xf

(1)

n

The average mathematical price of morphological features characterizes the basis of modificational variability. The average mathematical price is the same parameter that differs slightly from
other prices of the row of variation. For the correct characteristic of the variability used second parameter of variation row-standard disconnection (σ). It is calculated by the formula in below:

x  x

2



f

n 1

(2)

The standard disconnection shows that each variation how many differ from the average
mathematical price. Sigma (σ) is the measure of modification variability
Variation coefficient (CV) is used to compare the variables wich observed in different sign in
the population:

СV 




 100%

(3)

The correlation between the morphological signs of the acorns was also investigated.
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Results and Discussion
The table reflects the limits of the variation row for some morphological features of acorns
(length, width and weight) in Q. castaneifolia C. A. Mey. and Q. pedunculiflora C. Koch. By analyzing
the variation indices, it was determined that in chestnut-leaved oak (Q.castaneifolia C.A.Mey.) distribution was symmetric for length (CV = 12.98 %), width (CV = 26.84 %) and weigth (CV = 25.25%) of
acorns. Variation is average (CV=11-25%) for the length and width. The variation of weight is stronger
than length and width of acorns. So that, the variation coefficient for the weight of acorns is less than
25%. Standard disconnection (σ) was ±0.61 for length, σ= ±0.51 for width, σ= ± 1.52 for weight of
acorns.
Distribution for all signs of acorns was symmetric in Q. pedunculiflora C. Koch., too. Variation is average for the length and width of acorns. So that, the variation coefficient for the length of
acorns was CV = 13.99%, for diameter was CV = 21.03%, according to signs the standard disconnection (σ) were ± 0.61 and ± 0.49. Distribution for weight of acorns was normal, variation coefficient more than 25%, CV= 30.46%, standard disconnection σ= ± 1.45.
The maximum and minimum displacement of the variation row for all signs, as well as the
average mathematical index of the symptoms are reflected in the table 1.
Table 1
The limits of variation row for length, width and weight of acorns in Q.castaneifolia C.A.Mey. and
Quercus pedunculiflora C. Koch. speices.
Species
Chestnutleaved oak

Length(sm)
lmax=6.0
lmin=4.0

l = 4.72±0.14 dmin=1.7

Pedunculate
oak
=

lmax=5.4

dmax=2.1

lmin=3.2

l = 4.35±0.11

width (sm)
dmax=2.2

dmin=1.8

d = 1.9±0.11

weigth (q)
mmax=7.15
mmin=4.32

m = 6.02±0.34

mmax=6.36

d = 1.9±0.15

mmin=2.27

m = 4.76±0.33

We observed the changing in reaction norm of both species. It shows the easily adapt ability
of this species to changing environmental conditions. The wide variation in the reaction norm has
great importance for the adaptation of the organism to natural conditions, so that it ensures the
preservation and enhancement of this species, that is, diverse according to the reaction norm [2].
The composition of acorns are rich with organic matter. When use acorns as feed in cattlebreeding and poultry keeping, it affects to quality of meat, fatness of milk, nutritiousness of egg and
health of animals and country folk which living around the forest wide use acorns in their own
small agriculture. İt show perspective the using acorns in cattle-breeding as feed and provides a basis for selection. I consider that investigation of chemical composition of oak acorns and selection
works in this direction can make a great contribution to agriculture.
At present in our country instead of evergreen trees and bushes which widely using in greenery of parks and alleys, hasnt shadow, imported from foreign countries by high finances more expedient planting has the height ability to adapt to different natural conditions, durable-‘natural conditioner’- chestnut-leaved oak and pedunculated oak. Study of polymorphism of morphological signs
in various oak species, to carry out measurements, mathematical analysis of the obtained results,
comparative analysis of population and inter-population indices has great importance for maintaining high genetic resources of the forests.
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QUERCUS CASTANEIFOLIA И QUERCUS PEDUNCULIFLORA NÖVLƏRİNİN
QOZALARINDA MORFOLOJİ POLİMORFİZMİN RİYAZİ ANALİZİ
G.N. Əliyeva, R.H. Əkbərova, Z.Ə. Məmmədova
AMEA, Dendrologiya İnstitutu, Azərbaycan, S.Yesenin 89. Baku Az 1044.
bio890@mail.ru
Bəzi palıd növlərinin qozalarında müşahidə edilmiş morfoloji variasiya növdaxili və
növlərarası formada öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, hər iki növdə qozaların uzunluğuna görə
paylanma orta (CV=11-25%), qozaların diametrinə görə paylanma Q.castaneifolia C.A.Mey –də
normal (CV=26,84%), Quercus pedunculiflora C. Koch –da orta, ancaq qozaların kütləsinə görə
paylanma hər iki növdə normaldır(CVwe = 25.25 % and CVwe = 30.46 %).
Açar sözlər: Quercus L., palıd qozası, variasiya sırası, modifikasiya dəyişkənliyi, morfoloji
polimorfizm, riyazi analiz
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ЖЕЛУДЕЙ У ВИДОВ QUERCUS CASTANEIFOLIA И QUERCUS PEDUNCULIFLORA
Г.Н. Алиева, Р.Х. Акбарова, З.А. Мамедова
Институт Дендрологии НАНА, ул.С.Есенина
bio890@mail.ru
Изучены морфологические вариации желудей среди и внутри видов Quercus. Определено, что распределение по длине желудей среднее (CVl = 11-25%) у обоих видов, распределение по ширине желудей является нормальным (CVwi = 26,84%) в Q.castaneifolia CAMey, в
Quercus pedunculiflora C. Koch является средним (21,03%), но изменение веса является нормальным для обоих видов (CVwe = 25.25 % и CVwe = 30.46 %).
Ключевые слова: Quercus L., желуди, ряд вариаций, изменчивость модификаций, морфологический полиморфизм, математический анализ
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UOT 591.35+591.111+612.273+612.11/.12
ANTENATAL HİPOKSİYANIN SİÇOVULLARDA QANIN LAXTALANMASINA
TƏSİRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
G.Q. Cəfərova
AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
gulya25mustafayeva@rambler.ru
Tədqiqatlarımızda əsas məqsəd bətndaxili inkişafın kritik dövrlərində oksigen çatışmazlığı şəraitində yeni nəslin fizioloji durumunda, adaptiv müdafiə mexanizmlərində törədə biləcəyi qüsürların araşdırılması olmuşdur. Bu məqsədlə tədqiqatlar prenatal ontogenezdə hipoksiyaya məruz qalmış bir, üç və altı
aylıq siçovullar (erkək və dişi) üzərində aparılmışdır. Embrional inkişafını normal keçirmiş və prenatal
ontogenezin müxtəlif dövrlərində hipoksiyaya məruz qalmış siçovullarda qanın ümumi laxtalanma muddətinin və plazmanın rekalsifikasiya müddətinin dinamikası izlənmişdir. Alınmış nəticələrin müqayisəli analizi ilə müəyyən olunmuşdur ki, prenatal hipoksiya qanın laxtalanma sistemində əhəmiyyətli dəyişkənliklərə gətirib çıxarır. Bu dəyişkənliklər, xüsusən rüşeym mərhələsində daha çox qabarıq müşahidə olunmuşdur. Belə ki, embrional inkişaf dövründə hipoksiyaya məruz qalmış bir aylıq siçovullarda hemostaz sisteminin hipokaqulyasyon istiqamətə, üç və altı aylıqlarda isə hiperkoaqulyasyon istiqamətə meyl etməsi müəyyən edilmişdir. Prenatal hipoksiya edilmiş heyvanlarda qanın laxtalanma sistemindəki dəyişkənliklər
postnatal ontogenezin ilk dövrlərindən müşahidə olunmuş və davamlı xarakter daşıdığı göstərilmişdir.
Açar sözlər: hipoksiya, antenatal, postnatal, hemostaz, laxtalanma, rekalsifikasiya
Giriş
İstər insan, istərsə də heyvan orqanizminə təsir edən təbii stress faktorlar sırasında müxtəlif
dərəcəli hipoksiya müasir dövrdə öz aktuallığı ilə alimlərin diqqətini cəlb edir. Məlumdur ki, canlı
orqanizmlər öz həyat fəaliyyətində hipoksiyanın müxtəlif formaları ilə qarşılaşır. Eyni zamanda insanlar ictimai fəaliyyətləri ilə əlaqəli olaraq müxtəlif şəraitdə hipoksiya amilinin təsirinə məruz qalırlar (təyyarəçilər, hava nəqliyyatı ilə səyahət edən sərnişinlər, yüksək dağ şəraitində yaşayanlar,
alpinistlər, paraşütçülər və s.). Nəticə etibarı ilə hipoksiya orqanizmə kompleks təsir göstərir, müxtəlif xəstəlik və meydana çıxan qüsurların əsasında durur. Hipoksiya müxtəlif xəstəliklər zamanı yaranan zədələnmələrdə mühüm rol oynayır və səbəbindən asılı olmayaraq orqanizmin həyat fəaliyyətinə təhlükə yaradır [2,7, 9,10].
Hipoksiya amili orqanizmə kompleks təsir göstərməklə müxtəlif dərəcəli bir çox sistem qüsurlarını yaratdığı kimi qanın laxtalanma sistemində də ciddi dəyişkənliklərə səbəb olur. Nəzərdə tutsaq ki, hemostaz sistemi - müxtəlif ekstremal faktorların, o cümlədən hipoksiyanın təsirinə orqanizmin adaptasiya
olunmasında bilavasitə iştirak edir, o zaman bu problemin kompleks tədqiqinin aktual olduğunu təsdiq
etmiş olarıq [1,3,8]. Bu sahədə aparılmış tədqiqtalara əsasən hipoksiyanın laxtalanmanın fermentativ
sisteminə uzunmüddətli təsiri nəticəsində hemostaz sistemindəki dəyişikliklərə dair bir çox ədəbiyyat
məlumatları mövcuddur. Bununla belə hipoksiyanın təsiri şəraitində hemostaz sisteminin vəziyyəti kifayət qədər dolğun öyrənilməyib. Buna görə də müvafiq tədqiqat işimiz antenatal hipoksiya şəraitində
koaqulyasyon sistemdəki dəyişkənliklərin izlənməsinə həsr olunmuşdur.
Material və metodlar
Tədqiqatlar boğazlığın ayrı-ayrı kritik mərhələlərini hipoksiya şəraitində keçirmiş “Wistar”
cinsinə məxsus ana siçovullardan alınmış və postnatal ontogenezin bir, üç və altı aylıq yaş dövründə olan siçovul balaları üzərində aparılmışdır. Bu məqsədlə dişi siçovullarda (n=20, kontrol və təcrübə qrupunun hər birində 5 baş olmaqla) mayalanma müddəti müəyyən edilmiş, daha sonra boğazlığın müvafiq mərhələlərində (rüşeym (E1-E7), dölönü (E8-E15) və döl (E16-E21 dövrlərində) xroniki
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hipoksiya təsirinə məruz qoyulmuşlar. Boğazlığın seçilmiş dövründə hipoksiya edilmiş ana siçovullar qalan dövrləri normal vivariy şəraitində bəslənilmişlər.
Hipoksiya şəraiti ümumi həcmi 0,12 m3 olan xüsusi hazırlanmış barokamerada yaradılmışdır. Bunun üçün boğaz siçovullar hər gün eyni vaxtda 15 dəqiqə müddətində barokamerada tərkibi 95% azot,
5% oksigen olmaqla qazlar qarışığı ilə ventilyasiya olunan hava ilə tənəffüs etdirilmişlər. Embriogenezin müvafiq mərhələsini hipoksiya şəraitində keçirmiş və eləcə də embrional inkişafını normal şəraitdə
keçirmiş bir, üç və altı aylıq siçovullardan qan nümunələri götürülərək müvafiq analizlər aparılmışdır.
Alınmış nəticələr statistik analiz edilmiş və təhlil olunaraq, müvafiq qrafiklərdə təsviri verilmişdir.
Alınmış nəticələr və onların müzakirəsi
Məlumdur ki, əksər hallarda heyvanların məruz qaldığı hər hansı təsir (fizioloji, farmakoloji,
patoloji) yaş dövrlərinin xüsusiyyətlərinə görə nəinki kəmiyyətcə, eyni zamanda keyfiyyət baxımından fərqli şəkildə təzahür edir [6]. Bu baxımdan hipoksiyanın təsir effektlərinin 1, 3 və 6 aylıq yaş
qrupları üzrə araşdırılması maraq doğurur. Qanın ümumi laxtalanma müddəti laxtalanma sisteminin
vəziyyətini ümumi şəkildə xarakterizə edir [4]. Postnatal ontogenezin bir aylıq yaş dövründən olan
siçovullarda hipoksiyanın hemostaz sisteminə təsirinin araşdırılmasına həsr olunmuş tədqiqatların
nəticələrinin statistik analizi bu heyvanlarda hemostaz sisteminin hipokoaqulyasyon sistemə meyl
etdiyini göstərmişdir. Bununla belə nəzarət qrupu ilə müqayisədə təcrübə qrupundan olan heyvanlarda aldığımız fərqli nəticələr hipoksiyanın embrional inkişafın hansı dövrünə təsadüf etməsindən
və yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq da özünü biruzə vermişdir. Ilkin olaraq qanın ümumi laxtalanma müddətinin təyinində antenatal inkişaf zamanı hipoksiyaya məruz qalmış bir aylıq siçovullarda
laxtalanma qabiliyyətinin aşağı düşməsi faktı qeydə alınmışdır. Belə ki, rüşeym dövrü hipoksiya
olunmuş siçovullarda nəzarət qrupu ilə müqayisədə laxtalanma müddətinin 13% (p<0,001), dölönü
və döl dövrlərində isə 10% artması müşahidə olunmuşdur (şəkil 1). Bu nəticəni antenatal hipoksiyanın bətndaxili inkişaf zamanı orqanizmdə yaratdığı sistematik dəyişkənliklər, hemostaz sistemində
müşahidə olunan kənaraçıxmalar və laxtalanmanın bu fazasına nəzarət edən bir sıra faktorların
funksional çatışmazlığı ilə əlaqəlandirmək olar.
3 aylıq siçovullar üzərində apardığımız tədqiqatlar zamanı antenatal hipoksiya amilinin təsirinə məruz qalmış təcrübə qrupundan olan heyvanlarda laxtalanma qabiliyyətinin nisbətən yüksəlməsi faktı qeydə alınmışdır. Alınmış nəticələrin statistik analizi nəzarət qrupu ilə müqayisədə təcrübə
qrupundan olan heyvanlarda laxtalanma müddətinin 19-23% qısalmasını (p < 0,01) göstərmişdir
(şəkil 1). Laxtalanma müddətinin qısalması isə hemostaz sisteminin hiperkoaqulyasiya istiqamətinə
meyl etməsinin göstəricisidir.
Antenatal inkişaf dövrünə təsadüf edən hipoksiya amilinin postnatal ontogenezin sonrakı
dövrlərində dayanıqlı-davamiyyətli xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün tədqiqatlarımızın sonuncu seriyasını altı aylıq siçovullar üzərində aparmışıq. Yetkin heyvanlarda da koaqulyasyon sistemin
vəziyyəti erkək və dişi fərdlər üzrə daha geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur. Hipoksiyanın koaqulyasyon sistemə təsiri daha çox antenatal inkişafın rüşeym dövründə öz əksini tapmışdır. Belə ki, nəzarət qrupu ilə müqayisədə ümumi laxtalanma müddəti 29% qısalmışdır. Antenatal inkişafın dölönü
və döl dövrlərində hipoksiyaya məruz qalmış siçovullarda isə nəzarət qrupu ilə müqayisədə orta hesabla 14-16% (p < 0,05) qısalma müşahidə olunmuşdur. Aldığımız nəticələrin statistik analizi hipoksiyanın uzaqlaşdırılmış təsiri şəraitində laxtalanma qabiliyyətinin yüksəlməsini, hemostaz sisteminin hiperkoaqulyasyon istiqamətə meyilliyini göstərmişdir (şəkil 1).
Plazmanın rekalsifikasiya müddətinin təyini də laxtalanma sistemi haqda ümumi məlumat
verməyə imkan verir [4]. Oxşar nəticələr plazmanın rekalsifikasiya müddətinin təyini zamanı da
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, təcrübə qrupundan olan bir aylıq heyvanlarda nəzarət qrupu ilə müqayisədə plazmanın rekalsifikasiya müddətinin bir qədər uzanması faktı qeydə alınmışdır. Bu fərq
daha çox embrional inkişafın rüşeym dövrünə təsadüf edən hipoksiya amilinin təsiri nəticəsində
müşahidə olunmuşdur; bu müddət 11% (p<0,05) artmışdır. Üç aylıq yaş qrupundan olan hipoksiya107
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nın təsirinə məruz qalmış heyvanlarda isə əksinə olaraq plazmanın rekalsifikasiya müddətinin qısalması, laxtalanma qabiliyyətinin bir qədər yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. Daha fərqli nəticələr
xüsusilə rüşeym dövrü hipoksiya olunmuş siçovulların erkək və döl dövrü hipoksiya olunmuş siçovulların dişi fərdlərində müşahidə olunmuşdur. Nəticələrin statistik müqayisəsinə əsasən qeyd edə
bilərik ki, nəzarət qrupu ilə müqayisədə təcrübə qrupundan olan heyvanlarda plazmanın rekalsifikasiya müddəti orta hesabla 13% qısalmışdır. Bütövlükdə həm laxtalanma müddətinin, həm də plazmanın rekalsifikasiya müddətinin qısalması hemostaz sisteminin hiperkoaqulyasiya istiqamətinə
meyl etməsini göstərir. Altı aylıq siçovullarda plazmanın rekalsifikasiya müddətinin təyini də nəzarət qrupu ilə müqayisədə təcrübə qrupundan olan heyvanlarda laxtalanmanın sürətləndiyini göstərmişdir. Alınmış fərqli nəticələr xüsusilə antenatal inkişafın rüşeym dövrü hipoksiya olunmuş siçovullarda özünü göstərmişdir; orta hesabla nəzarət qrupu ilə müqayisədə 21%-ə qədər azalma müşahidə olunmuşdur (şəkil 2).

Şək.1. Antenatal dövrdə hipoksiya amilinin təsirinə məruz qalmış və embrional inkişaf dövrünü normal
keçirmiş 1, 3 və 6 aylıq siçovullarda qanın ümumi laxtalanma müddətinin dəyişmə dinamikası

Şək.2. Antenatal dövrdə hipoksiya amilinin təsirinə məruz qalmış və embrional inkişaf dövrünü
normal keçirmiş 1, 3 və 6 aylıq siçovullarda plazmanın rekalsifikasiya
müddətinin dəyişmə dinamikası
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Tədqiqatların nəticələri antenatal hipoksiyanın fərdi inkişaf mərhələlərində siçovullarda qanın
laxtalanma sistemində yaratdığı dəyişkənlikləri özündə ifadə edir. Bu dəyişkənliklər dayanıqlı davamiyyətli xarakter daşıyaraq ontogenezin erkən dövrlərindən özünü göstərərək tam yetkinlik yaş
dövrünə qədər saxlanmışdır. Eyni zamanda laxtalanma sistemində müəyyən olunmuş dəyişkənliklərin xarakteri antenatal hipoksiyanın embrional inkişafın hansı dövrünə təsadüf etməsindən asılı olaraq fərqli şəkildə təzahür etmişdir. Bu nəticələr hipoksiyanın orqanizmə dolayı yolla təsirinin nəticəsi olub, hipoksiyanın təsiri altında trombositlərin miqdarının nəzarət qrupu ilə müqayisədə azalması, laxtalanma prosesində iştirak edən bir sıra faktorların çatışmazlığı və bu prosesə nəzarət edən
bir sıra orqanlarda yaranmış disfunksiyalarla izah oluna bilər [2,5].
Məlumdur ki, antenatal hipoksiyanın təsiri oksigen çatışmamazlığına daha həssas olan beyin
və qaraciyərdə funksional-metabolik dəyişkənliklərə səbəb olur. Nəticə etibarı ilə hepatositlərin patoloji dəyişkənliyi protrombin, fibrinogen sintezinin aşağı düşməsi, VII, IX, X faktorlarının çatışmamazlığına səbəb olaraq qanın laxtalanma qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Bizim bir aylıq siçovullar üzərində apardığımız tədqiqatların nəticələri də bu faktı bir daha sübut etmişdir. Belə ki, embrional inkişaf dövründə hipoksiyanın təsirinə məruz qalmış bir aylıq siçovullarda fibrinogenin qatılığının azlması hemostaz sisteminin hipokoaqulyasiya istiqamətinə meyl etməsinə, laxtalanma qabiliyyətinin azalmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda antenatal hipoksiya qaraciyərdə qlükoza mübadiəsini pozaraq uzunmüddətli dəyişkənliklərə gətirib çıxarır. Bu isə yaşlı nəsldə laxtalanma sistemindəki dəyişkənliklərdə özünü göstərir. Digər tərəfdən ali sinir fəaliyyətində
pozğunluq yaradan kəskin və ya xroniki stress müxtəlif neyroendokrin yolların aktivləşməsi səbəbindən hiperkoaqulyasiya vəziyyətinə gətirib çıxarır. Bütün bunlar isə üç və altı aylıq siçovullarda
laxtalanma qabiliyətinin yüksəlmə faktını izah edir.
Beləliklə, mikro- və makrohemodinamikada, həyati vacib orqanların toxuma metabolizmində
müşahidə olunan qeyd olunmuş dəyişkənliklər nəticəsində işemiya və nekrozlar yaranır ki, bunların
da nəticəsində geriyə dönməz destruktiv pozğunluqlar müşahidə olunur. Bu patoloji proseslərin səviyyəsi isə hipoksiyanın ağırlıq dərəcəsi ilə müəyyən olunur.
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AGE CHARACTERISTICS OF BLOOD CLOTTING IN RATS ON
ANTENATAL HYPOXIA
G.G. Jafarova
Institute of Physiology named after A.I.Garayev, Azerbaijan NAS
gulya25mustafayeva@rambler.ru
The main objective of our research was to investigate the flaws in the physiological state of the
new generation, adaptive defense mechanisms, in the critical period of intraocular development, in conditions of oxygen deficiency. For this purpose, studies were conducted on one, three and six month old
rats (male and female) exposed to hypoxia on prenatal ontogenesis. Due to the general duration of blood
clotting and the duration of the reoccuration of plasma in rats exposed to hypoxia during different periods of prenatal ontogenesis. Comparative analysis of the results showed that prenatal hypoxia leads to
significant variability in the blood clotting system. These variability, especially in the germ stage, were
more prominent. Thus, in the months of embryonic development, hypoxia was exposed to hypochagulation in hemophysiology, and hypercoagulation in the three and six months. Variations in the blood clotting system in prenatal hypoxia have been shown to have been observed and persistent in the early stages of postnatal ontogenesis.
Keywords: hypoxia, antenatal, postnatal, haemostasis, coagulation, recurrence
ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРТЫВАНИИ КРОВИ У КРЫС ПРИ
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ
Г.Г. Джафарова
Институт физиологии имени Академика Абдуллы Караева НАН Азербайджана
gulya25mustafayeva@rambler.ru
Основной целью нашего исследования было изучение недостатков в физиологическом
состоянии нового поколения, адаптивных защитных механизмов, в критический период внутриглазного развития, в условиях дефицита кислорода. С этой целью были проведены исследования на крысах одного, трех и шести месяцев (самцов и самок), подвергшихся гипоксии во
время пренатального онтогенеза. Было изучена динамика общей продолжительностью свертывания крови и время рекалцификации плазмы у крыс, подвергшихся гипоксии, в разные
периоды пренатального онтогенеза. Сравнительный анализ результатов показал, что внутриутробная гипоксия приводит к значительной вариабельности в системе свертывания крови. Эта
изменчивость, особенно на зародышевой стадии, была более заметной. Установлено что, антенатальная гипоксия у месячных крыс вызывает гипокогуляционный сдвиг, а у 3 и 6-ти месячных
гиперкоагуляционный сдвиг в системе гемостаза. Изменения в системе свертывания крови у
животных с пренатальной гипоксией наблюдаются на ранних стадиях постнатального онтогенеза и сохраняются в течение всего постнатального развития.
Ключевые слова: гипоксия, антенатальная, постнатальная, гемостаз, коагуляция, рекалцификация
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UOT:635.9
ABŞERON YARIMADASININ YAŞILLAŞDIRILMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN
İNTRADUSENT AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
R.R. Əfəndiyeva, İ.B. Mircəlallı, C.Q. Qurbanova, H.M. Atayeva
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu, Az 1044, Bakı ş. Mərdəkan qəs. Yesenin küç 89
efendiyeva_resmiyye@mail.ru
Uzunmüddətli müşahidələr və analitik təyinatlar Abşeron yarımadasında yaşıllaşdırmada geniş istifadə olunan ağac və kol bitkilərinin şaxtaya, şoranlaşmaya,müsbət temperatura, quraqlığa
davamlılıq kriteriyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron şəraitində istifadə olunan
şam cinsləri, səvkimilər fəsiləsinin növləri, sarı və qırmızı meyvəli ölməzkol, yapon saforası və oleandr quraqlığa və torpaq şoranlaşmasına davamlı olan klassik bitkilər qrupuna aid edilə bilər Abşeron yarımadasına yeni gətirilmiş ağac və kollar xüsusi sınaqdan keçirildikdən sonra yaşıllaşdırmada istifadə olunması məqsədyönlüdür. Əks halda yarımadanın ekoloji amillərinə (streslərinə)
məruz qaldıqlarından qısa dövr ərzində məhv olurlar.
Açar sözlər: Ekoloji uyğunlaşma, davamlılıq dərəcəsi, yerli növlər.
Giriş
Abşeron yarımadasının təbii bitki örtüyünün, xüsusilə də ağac və kol bitkilərinin, növ tərkibi
xeyli azdır. Ərazilərin sənaye müəssisələri tərəfindən geniş istifadə edilməsi, bitki örtüyünün arealını xeyli məhdudlaşdırır. Yarımadanın təbii bitkiliyi, iqlim-torpaq şəraiti zaman-zaman öyrənilmiş,
bəzi ağac və kol bitkilərinin növ tərkibinin azalması qeyd olunmuş, bir qrup növlər aradan çıxmış,
efimer və efemeroid cinslərin arealı xeyli daralmışdır. Belə bir şəraitdə yarımadanın yaşıllaşdırılması məsələsi prioritet tədbir olaraq qarşıya çıxır. Məsələnin həllində bioloqların- botanik, ekoloq, torpaqşünas tədqiqatçıların nəaliyyətlərinə əsaslanaraq düzgün yaşıllaşdırma, landşaft memarlığı və
introduktorların nəticələri ilə bərabər, bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətlərini molekulyar səviyyədə
təhlil etmək məqsədəuyğundur. Əsas ekoloji amillər stress yaratdığından, davamlılıq mexanizmi
aşkar edilməlidir.
Tədqiqatin Metodları
Tədqiqat məqsədi ilə iynəyarpaqlı bitkilərdən –şam və sərv fəsiləsinin müxtəlif növləri – Eldar şamı (Pinus eldarica Medw.), İtalyan şamı( Pinus pinea L.) və Hələb şamlarının (Pinus halepensis Mill.) toxumlarından, sərvlərin şaquli (Cupressus sempervirens L. for. Pyramidalis Targ.),
üfiqi (Cupressus sempervirens L. for.horizontalic Mill.) formalarından və ardıc (Juniperus) növlərinin toxumlarından istifadə edilmişdir. İynəyarpaqlıların vegetativ orqanları çoxalmada yararsız olduğundan onların toxumundan alınmış fərdləri xeyli səmərəli olmuşdur. Enliyarpaqlı bitkilərdən
Avropa zeytunu (Olea europae L.) və xallı zeytun (Olea verrucosa L.) növlərinin 8-10 illik fidanlarından, birgöz cinsinin (Ligustrum L.) adi (Ligustrum vulgare L.) və yapon birgözlərinin (Ligustrum japonicum Thunb.) 5-8 illik fərdlərindən, sarı və qırmızı meyvəli ölməzkol növlərinin (Pyracantha coccinea Roem.) 5-8 illik fərdlərindən istifadə edərək, onların boy və inkişafı,generativ dövrə keçmələri və s. bioloji əlamətləri öyrənilmişdir.Tədqiqat dövründə onların həm toxumlarından,
həm də vegetativ orqanlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat dövründə torpaq və suyun kimyəvi
komponentləri “Palintest” cihazı ilə,havadakı oksigenin miqdarı “Oxsygen penlə”, karbon qazının
miqdarı “Sper scientific” cihazı ilə, mühitin radiasiya fonu “Soeks” testometrilə zivert olaraq qeyd
olunmuşdur. Müşahidələr 5-6 il ərzində təkrarlanmış, bitkilər Abşeron yarımadasının bütün ərazilərində diqqət mərkəzində olmuşdur. Tədqiqat zamanı temperatur, nisbi rütubət, işıqlanma və s.
ekoloji amillər nəzərə alınmışdır.
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Nəticələr və onların müzakirəsi
Alınmış məlumatlar və nəticələrdən bəlli olmuşdur ki, çılpaqtoxumlu, iynəyarpaqlı ağac və
kollar –Eldar şamı (Pinus eldarica Medw.), İtalyan şamı (Pinus pinea L.) və Hələb şamı (Pinus halepensis Mill.) şaquli (Cupressus sempervirens L. for. Pyramidalis Targ.) və üfiqi sərvlər (Cupressus sempervirens L. for.horizontalic Mill.), Arizona sərvi (Cupressus arizonica Greene.) və ardıc
növləri (Juniperus) yaz fəslinin əvvəllərində (mart ayının ortalarında) spor vasitəsi ilə çoxalmaya
məruz qalırlar . Onların erkək və dişi qametləri ayrı-ayrılıqda formalaşır. Qamet daşıyıcılar erkək və
dişi olmaqla iki qrupa ayrılır. Formalaşmış erkək qametlər dişicik orqanının pilokarpına düşdükdən
sonra yumurtalıq borucuğu qətranla örtülür.

Şək. 1.Toxumla becərilmiş 1-2 illik fidanlar
Mayalanma prosesi bir ildən sonra icra edilir və qozameyvə formalaşır. Məhz bu baxımdan
bitki üzərində 1, 2 və 3 illik qozameyvə formalaşır. 1 illik qoza cavan,3 illik qoza yetkin hesab edilir. Yay fəslində, xüsusən də iyunun sonu və iyul aylarında 3 illik qoza açılır və yetkin toxumlar
“qanadcıqlar” vasitəsilə ilə geniş ərazilərə yayılırlar. Bu dövrdə toplanmış toxumlar daha yetkin
olub,səmərəli cücərti almaq üçün əhəmiyyətlidir. Sərvlərin quru toxumları nisbətən gec açıldığından, tədqiqatşı mexaniki vasitələridən istifadə etməklə keyfiyyətli toxum toplayır. Birgöz və ölməzkol növlərinin toxumları açılmayan olduqlarından, onları rütubətli torpaq və ya qum mühitində saxlamaqla asanlıqla cücərtmək mümkündür. İspan nazının meyvəsi paxla olduğundan, onlar taylı qapaqlar üzərində yerləşir. Yetkin (tam açılmamış) paxla meyvədən toplanmış qırmızı rəngli toxumlar
keyfiyyətli cücərti verir.Toxumların cücərmə faizi və alınmış fidanların illik boy ölçüləri 1 və 2-ci
cədvəllərdə verilmişdir [1,2,3].
1-ci cədvəldən göründüyü kimi iynəyarpaqlı şam növlərində toxumların cücərmə faizi 8285%; sərv növlərində 75-82%; ardıclarda 64-71%, birgözlərdə 85-90%; ölməzkol növlərində 7381% və ispan nazında 79% təşkil etmişdir. Bu göstəricilər bir daha göstərir ki, qeyd olunmuş növlər
Abşeronun quru subtropik iqliminə yüksək uyğunlaşmış və təbii bərpası baş verə bilir. Həmin cədvəlin boy göstəriciləri də xeyli qane edicidir.Bitkilərin toxumlarından alınmış fidanların boyatma
sürəti də xeyli cəlb edicidir. Onların 5-6 illik fidanları artıq generativ dövrə keçməyə başladığından
Abşeron şəraitində yaşıllaşdırma apararkən yüksək göstəricilər almağa imkan verir [4,5].
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Şək. 2. Tədqiqat ərazisində cərgə ilə əkilmiş 5 illik şam və sərv ağacları
Cədvəl 1
Toxumla çoxaldılmış ağac və kol bitkilərinin boy göstəriciləri
Növlər

Cücərmə
%-i

Pinus eldarica Medw.

82-85

1-illik
bitkinin
boyu,
sm-lə
8-12

2-llik
bitkinin
boyu,
sm-lə
15

Pinus pinea L.

78-83

10-14

18

55

80

Pinus halepensis Mill.

80-84

10-12

17

70

90

Cupressus sempervirens L. 75-80
for. Pyramidalis Targ.
Cupressus sempervirens L. 75-82
for.horizontalic Mill.
Juniperus
70-72

14-15

19

62

78

13-17

20

75

83

10-12

14

70

80

Cupressus arizonica Greene. 64-71

11-13

12

62

72

Ligustrum japonicum Thunb. 85-90

14-15

18

55

78

Ligustrum vulgare L.

83-84

13-17

20

62

83

Pyracantha coccinea Roem.) 80-81
sarı meyvəli
Pyracantha coccinea Roem.) 73-80
qırmızı meyvəli
Genista hispanica L.
71-79

8-12

13

60

80

8-10

14

64

83

7-11

12

48

65

Sophora japonicaL.

14-15

18

47

72

84-87

5-llik
bitkinin
boyu,
sm-lə
45

8-llik
bitkinin
boyu,
sm-lə
75

Abşeron yarımadasının park və xiyabanlarında, yaşıl zolaqlaqlarda bardürlərdə və landşaft
memarlığı məqsədi ilə qeyd olunan növlər üstünlük təşkil etməlidir. Abşeron yarımadasının bütün
ərazilərində yaşıllaşdırma məqsədi ilə geniş istifadə olunan, sənaye tullantılarının udulmasında əhəmiyyəti yüksək olan ağac növlərindən biri də zeytunkimilər (Oleaceae Hoffmgg et. Link) fəsiləsinin
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növləridir. Buranın quru subtropik iqliminə, şoranlaşma,yüksək temperatur, quraqlıq və küləyə davamlı olan klassik bitki və ya universal növ kimi qiymətləndirmək olar. Daima həmişəyaşıl olan,
kritik ekoloji mühitə sürətlə uyğunlaşan bu növ Abşerona gətirilmiş qədim bitkilər sırasına daxil
olmuşdur. Qiymətli sənaye bitkisi olan zeytun növləri qida əhəmiyyətinə görə də ön sıradadırlar.
Dünyanın bir çox ölkələrinə yayılmış və geniş müqyasda introduksiya olunan zeytun növlərinin 2
əsas növü avropa (Olea europae L.) və xallı zeytun (Olea verrucosa L.) Abşeron yarımadasında
uzun illəredir ki, həm sənaye, həm də yaşıllaşdırma məqsədi ilə geniş istifadə olunmaqdadır. Onun
meyvəsindən alınan yağ və qida məqsədi ilə hazırlanan konserv məhsulları geniş istifadə edilməkdədir.
Zeytunkimilər (Oleaceae Hoffmgg et. Link) fəsiləsinin növləri bioloji nöqteyi-nəzərdən geniş
öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Tədqiqat dövründə bu növlərərin yetkin nüsxələrindən alınmış toxumlar yüksək faizi cücərti verir, cavan zoğlardan isə vegetativ yolla çoxaldılmada istifadə etmək məqsədəuyğundur. Ərazilərin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan fidanların əksəriyyətinin məhz vegetativ orqanlardan alınması daha səmərəlidir. Belə olduqda 5-7 yaşlı fidanlar məhsul verməyə başladığından zeytun bağlarının salınmasında xeyli əlverişlidir. Toxumdan alınmış fidanların məhsul
vermə dövrü 8-12 ildən sonra başlayır. Tədqiqatımızın əsas məqsədi zeytun növlərinin Abşeron şəraitində dəyişkən ekoloji amillərə davamlılığı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən ibarət olmuşdur
(Cədvəl 2).
Cədvəl 2
Zeytun növlərinin bəzi bioloji göstəriciləri
Növlərin adı

Toxumun
cücərmə
faizi

2-llik
bitkinin
boyu,
sm-lə
32,5

5-llik bitkinin
boyu,
sm-lə

Məhsula
düşmə
dövrü,illər

80-92%

1-illik
bitkinin
boyu,
sm-lə
17,0

Olea europae L.

40,5

8-10 il

Olea verrucosa L.

70-75%

14,3

27,1

30,0

10-12 il

2-ci cədvəldən aydın olur ki, Avropa zeytununun (Olea europae L.) yetkin toxumları 80-92%
çıxım vermiş, onun sürətlə boy atması, 3-5 illik fidanlarından istifadə edərək yaşıllaşdırma işlərində
geniş istifadəsi məqsədyönlüdür. Bu növün generativ dövrə çatması 8-10 il olduğundan onların bağsalma işlərində geniş miqyasda istifadə edilməsi xeyli əlverişlidir. Xallı zeytun növünün (Olea verrucosa L.) toxumlarının cücərmə faizi 70-75% olsa da, növün dekorativ olması, yarpaqlarının tünd
yaşıl rəngli və həmişəyaşıl olduğundan öz görünüşünü daha da artırır. Bu növ 10-12 yaş dövründə
məhsuldar mərhələyə keçir, hər bir ağacın yüksək məhsuldar olması, meyvənin texniki davamlı olması onları konservləşdirmə və yağalma proseslərində əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Digər tərəfdən qeyd edilməlidir ki, zeytun növləri Abşeron yarımadasının quraqlıq şəraitinə, şoran
torpaqlara və yüksək istiliyə davamlı olması ilə yanaşı bu növlərin texnogen çirklənmiş torpaq və
hava şəraitinə yüksək davamlı olması da çox önəmlidir. Bitkinin yarpaqlarının kseromorf quruluşu,
yarpaqların qalın olması və mum örtüyü, sıx tükcüklü və az sayda olması, bütün ekoloji amillərin
uzun müddətli stresinə davamlı olan nadir növlərdir.
Aparılmış tədqiqatlar zamanı bəlli olmuşdur ki, şam növləri fakultativ davamlılığı ilə seçildikləri halda, zeytun, birgöz və ölməzkol növləri stabil xarakterlidir. Böyük ehtimalla qeyd etməliyik
ki, Abşeron yarımadasında yaşıllaşdırma məqsədi ilə aparılmış əkin prinsipi bir qədər düzəlişə ehtiyacı vardır.Çünki qədim əkinlərdə cərgələrdə zeytun və şam növləri növbəli olaraq təkrarlanmışdır.
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Cədvəl 3
Abşeron yarımadasında yaşıllaşdırmada istifadə olunan ağac və kol bitkilərinin
ekoloji amillərə davamlılığı
Ekoloji amillər
Növlər

Quraqlıq

Olea europae L.

-

++

Olea verrucosa L

-

++

Şoranlaşma
+++
-

Atmosfer havasının
zəhərli çirkləndiriciləri
+++

+ +

-

- +

Pinus eldarica Medw.

+++

+++

- - +

Pinus pinea L.

+++

+++

- - +

Pinus halepensis Mill.

+++

+++

- - +

Cupressus sempervirens L. for.
Pyramidalis Targ.
Cupressus sempervirens L.
for.horizontalic Mill
Juniperus

+++

+++

- - -

+++

+++

- - -

+++

+++

+++

Cupressus arizonica Greene.

+++

+++

+++

Sophora japonica L.

-

+ +

+++

- - -

Ligustrum vulgare L.

+++

+++

+++

Ligustrum japonicum Thunb.

+++

+++

+++

Pyracantha coccinea Roem.)
sarı meyvəli
Pyracantha coccinea Roem.)
qırmızı meyvəli
Nerium Oleandr

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Qeyd : - - + zəif davamlı, - + + orta davamlı, + + + davamlı
Halbuki, şam növləri hər 3-4 m-dən bir cərgə ilə, sərv növləri qrup halında, zeytun növləri toplum halında,birgöz və ölməzkol bardürlərdə sıx cərgələrdə əkilməli və forma verilməlidir (Şəkil 2) .
Qeyd etmək lazımdır ki,Abşeron yarımadasının yaşıllaşdırılmasında istifadə edilən növlər
ekoloji amillərə qarşı müxtəlıif dərəcədə davamlılıq göstərərək, bir-birindən fərqlənir (Cədvəl 3).
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Qeyd etmək lazımdır ki, son 10 il ərzində Bakı və ümumilikdə Abşeron yarımadasının yaşıllaşdırılmasında xarici ölkələrdən gətirilmiş ekzotik bitki növlərinin sayı xeyli artmışdır. Hazırda
şəhərlərimizin əksər yaşıl guşələrində tropik və subtropik bitki növləri say və növ tərkibinə görə
xeyli mürəkkəbləşmişdir. İqtisadi baxımdan baha başa gələn belə yaşıllıqlar uzun ömürlü olmur.
Abşeronun quru və isti yay günləri onlar üçün böhran şəraitə çevrilir,əksər növlər belə stresə davam
gətirməyib, məhv olurlar. Diqqət yetirsəniz hətta geniş miqyasda salınmış yaşıl qazonluqlar belə
göz qabağında quruyurlar. Məhz buna görə də, qoyulmuş sərmayənin itməməsi üçün xarici ölkələrdən gətirilmiş ağac və kol növləri əvvəlcədən ”karantin” zonada uyğunlaşdırıldıqdan sonra uyğun
ərazilərə köçürülməsi müsbət nəticə verə bilər. Belə zonalardan biri Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən
AMEA-nın “Dendrologiya” İnstitutu ola bilər.
Aparılmış geniş miqyaslı araşdırmalar, eksperimental təcrübələr və analitik tədqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:
1. Abşeron yarımadasını yaşıllaşdırılmasında introduksiya apararkən, sınaqdan çıxmış şam
cinslərinin müxtəlif növləri, zeytunkimilər, birgöz və ölməzkol növləri, sərvkimilər və s. əkilməsi
məqsədyönlüdür.
2. Yaşıllıq əraziləri salınarkən torpaq və suyun kimyəvi komponentləri nəzərə alınmalı,10-12
illik fidanların əkilməsi daha faydalıdır.
3. Yaşıllıq zonalarında şam cinsləri sıra ilə, sərvlər toplum və ya qrup halında, zeytun növləri
toplu halında, kollar cərgə ilə əkilməli və aqrotexniki qulluq təmin edilməlidir.
4. Ekzotik bitkilər sınaqdan keçirildikdən sonra, küləyin təsirindən qorumaq üçün binaların ətraflarının və həyətyanı ərazilərin yaşıllaşdırılmasında istifadəsi məsləhətdir.
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3. X.D.Abdullayev, R.Ə.Həsənov. “Stress reaksiyalarının biofiziki mexanizmi”, Bakı, -2014, 200 s.
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BIOECOLOGICAL FEATURES OF TREE-SHRUB PLANTS USED IN GREENING OF
ASPHERON PENINSULA
R.R. Efendieva, I.B. Mirjalally, J.G.Kurbanova
The Institute of Dendrology of ANAS
Azerbaijan, Baku, Mardakan settle., S.Yesenin 89, Az 1044,
efendiyeva_resmiyye@mail.ru
For a long time researches were carried to identify the resistance of different species, introduced
for the purpose of landscaping of the Absheron peninsula. It is determined that coniferous, Cypressus,
olive tree species, of shrubby plants Ligustrum japonicum and vulgaris, red-yellow fruity Pyracantha,
Nerium Oleander and Sophora yaponicum have shown a certain resistance to low and high temperatures, to soil salinity and drought resistance.
Therefore, these tree-shrub plants were classified to classical species. However, the new exotic plants currently used for greening must undergo a certain "hardening" to the environmental
stresses of the Absheron peninsula.
Keywords:Ecological fitness, degree of sustainability, local species
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Р.Р. Эфендиева, И.Б. Мирджалаллы, Д.Г. Курбанова
Ин-т Дендрологии НАНА, Аз 1044, г.Баку, пос. Мардакяны, ул. Есенина 89
efendiyeva_resmiyye@mail.ru
Длительное время проводили исследование для выявления устойчивости различных видов, интродуцированных с целью озеленения Апшеронского подуострова. Установлено, что
хвойные, кипарисовые, оливковые древесные породы, из кустарников лигуструм японский и
обычный, красно-желто плодная пироканта, олеандр обыкновенный и сафора японская проявляют определенную устойчивость к низким и высоким температурам, к засоленности почвы и
засухоустойчивость. Поэтому названные древесно-кустарниковые растения отнесены к классическим видам.
Однако, новые экзотические растения используемые в настоящее время для озеленения
должны пройти определенную «закалку» к экологическим стрессам Апшеронского полуострова.
Ключевые слова: Экологическая приспособленность, степень устойчивости, местные виды
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UOT:625.9
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ABŞERON YARIMADASI VƏ XIZI RAYONU
ƏRAZİLƏRİNDƏ XABERTİOZ TÖRƏDİCİSİNİN (CHABERTIA OVINA) ZONALAR
ÜZRƏ YAYILMASI
A.N. Ağayeva
Sumqayıt Dövlət Universiteti
aysel.agayeva83@gmail.com
Azərbaycanda, xüsusilə şəxsi fermer təsərrüfatlarının geniş inkişaf etdirildiyi Abşeron bölgəsində (Abşeron yarımadası və Xızı rayonu) xabertiozun öyrənilməsi üzrə bəzi məlumatların olmasına baxmayaraq son illərə qədər bu problem demək olar ki, öyrənilməmiş qalmışdır. Aparılan tədqiqatlar isə 40-50 il bundan əvvəl aparıldığından tarixilik baxımdan köhnəlmişdir və hazırki təsərrüfat sisteminin mənzərəsini tam əks etdirmir. Bütün bunları nəzərə alaraq Abşeron bölgəsinin müxtəlif kənd və qəsəbələrində, həmçinin müxtəlif hündürlük qurşaqları üzrə xabertioz törədicisinin
(Chabertia ovina) yayılmasının ektensivlik və intensivliyi müvafiq üsulların tətbiq olunmsaı ilə müəyyən edilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində həmin parazitin müxtəlif kənd və qəsəbələr üzrə
yayılmasının ekstensivliyinin ən çox bu ərazilərdə olması aşkar olunmuşdur: Tudar kəndi- 43,7%,
Altıağac kəndi- 39,5%, Qızıldərə kəndi- 37,1%. Həmçinin həyata keçirilmiş tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, alçaqdağlıq zonada yoluxma daha yüksəkdir (39,8%). Bu da həmin
zonadakı ekoloji mühit- biotik və abiotik faktorların təsirilə sıx əlaqədardır. Tədqiqatların nəticələri
cədvəllərdə əks olunub.
Açar sözlər: xabertioz, helmintlər, təsərrüfat, yoluxma, koproloji müayinə, ekoloji mühit
Giriş
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin nisbətən kiçik olmasına baxmayaraq fiziki-coğrafi şəraiti müxtəlifdir. İqlimşünaslar müəyyənləşdirmişlər ki, Azərbaycanda Xəzər dənizinin cənub sahillərindən tutmuş Şimal buzlu okeana qədər mövcud olan iqlim zonalarının hamısına rast gəlmək
mümkündür. Əlbəttə bu, helmint faunasının yayılmasına da təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, respublika ərazisində yaşayan 7 növ əhli gövşəyən heyvan növündə (qoyun da daxil olmaqla) 119 növ helmint aşkar olunmuşdur. Bu helmintlərdən 85-i qoyunlarda parazitlik edir. Məqalədə bu helmintlərdən biri- xabertioz törədicisi haqqında tədqiqatlar əks olunub [1].
Xabertioz nematodoz xəstəliklərindən olub, Chabertia ovina növü tərəfindən törədilir. Növün
sistematikada yeri aşağıdakı kimidir.
Yarımdəstə: Strongylata Railliet et Henry, 1913
Fəsilə: Strongylidae Baird, 1853
Cins: Chabertia Railliet et Henry, 1909
Növ: Chabertia ovina (Fabricius, 1788) Railliet et Henry, 1909
Xabertiyalar öz ölçüsünə görə strongilat dəstəsinə mənsub nematodlardan ən iri qurdlardır.
Sahibləri qoyun, keçi, iribuynuzlu mal-qara, camış, zebu, dəvə, dağıstan turu, şimali qafqaz turu,
bezoar keçisi, ceyran, cüyür, kopkər və digər vəhşi gövşəyənlərdir. Lokalizasiya yeri yoğun bağırsaq, düz bağırsaq və bəzən də nazik bağırsaqdır. Yayıldığı yerlər- çox geniş yayılmış növdür.
Ağ rəngli və sap şəklində olub, bədənin ön ucu bir qədər yoğunlaşmışdır. Bədənin uzunluğu
10-26, eni 0,56-0,91mm- dir. Yaxşı inkişaf etmiş ağız qıfı vardır. Chabertia ovina növünün inkişafı
üçün optimal şərait çayların, göllərin, kanalların və bataqlaşmış ərazilərin ətraf çəmənlikləri olduğu
üçün belə rütubətli ərazilərdə növün həm ekstensivliyi, həm də intensivliyi yüksək olur. Belə ki, otlaqlarda temperatur 20-25ºS və rütubət olduqda 1-2 gün ərzində sürfə əmələ gəlir və yumurtadan çıxır [4].
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Tədqiqatın metodları
Qoyunların helmintoza görə yoluxma dərəcəsinin- ekstensivliyinin (İ.E, %) müəyyən edilməsi
üçün koproloji tədqiqat üsullarından istifadə etdik. Koproloji tədqiqat zamanı əsasən Fülleborn və
Darlinq sentrafuqaetmə metodlarını tətbiq etdik. Fülleborn üsulu tətbiq olunduqda doymuş xörək
duzu məhlulundan istifadə dilir. Məhlulla qarışdırılmış kalda helmint yumurtaları duzunun xüsusi
çəkisindən yüngül olduğundan məhlulun üzərinə çıxır. Metal simdən düzəldilmiş ilmə ilə mayenin
üst təbəqəsindən 2-3 damla götürüb yaxma şüşəsinə qoyub mikroskop altında müayinə etdik. Darlinq sentrfuqaetmə üsulunda isə sentrafuqadan keçirilmiş ve üst təbəqəsi atılmış kal doymuş duz
məhlulu və qliserin olan qaba tökülüb yenidən 1-2 dəqiqə sentrafuqadan keçirilir və ilmə vasitəsilə
1-2 damcı götürüb mikroskop altında müayinə edilir. Yoluxma olduqda helmint yumurtaları hər iki
üsulun köməyilə mikroskop altında asanlıqla görünür [5].
İnvaziyanın intensivliyini (İ.İ) aydınlaşdırmaq üçün kəsilmiş və ölmüş qoyunların bağırsaqlarını yarıb, müayinə etmişik (şəkil 2). Materialların ilkin işlənməsi heyvanların kəsildiyi məntəqələrdə, son işlənməsi isə Kənd Təsərüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Elmi Tədqiqaat İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasında həyata keçirilmişdir. Bağırsaqlar bütün uzunluqları boyunca açılaraq ehtiyatla küvetdə yarılır. Yarma prosesi elə yerinə yetirilməlidir ki, hər hansı uzun helmint kəsilməsin. Qayçının ağzı bağırsağın iç divarına yapışmalıdır. Kəsilmiş bağırsaq içərisində olan möhtəviyyatla birlikdə suya salınır və yaxalanır. Bunun üçün böyük anatomik pinset vasitəsilə bağırsağın selikli qişası sıyrılır. Hər bir qabda olan möhtəviyyat ardıcıl olaraq yuyulur (ardıcıl yuma üsulu tətbiq edilir). Bu proses bir neçə dəfə təkrar olunur. Hər dəfə onların üzərinə su əlavə edilir, süzülür və
sonda bütün bərk maddələr, o cümlədən helmintlər qabın dibinə çökür, silindirdə su şəffaflaşanda
onun üzərində olan artıq su süzülür və dibdə qalan su lupa vasitəsilə tədqiq edilir və helmintlər toplanır, sayılır. Yığılmış helmintlər toplanıb 70 %-li spirtdə fiksasiya edilərək növü müəyyən edilir.
Aşkar edilmiş helmintlərin növ tərkibini təyin edərkən şəffaflaşdırıcı maddə kimi qliserin və süd
turşusunun qarışığından istifadə edilmişdir [3].
Nəticələr və onların müzakirəsi
Tədqiqat işləri Abşeron bölgəsində- Abşeron yarımadası və Xızı rayonu ərazilərində qoyunlar
üzərində aparılmışdır (şəkil 1)[6]. Bu məqsədlə Abşeron yarımadasının Zirə, Hövsan, Maştağa,
Məmmədli, Fatmayı, Novxanı, Mehdiabad, Qobu, Sulutəpə, Müşviqabad, Güzdək, Şurabad, Ceyranbatan, Z.Tağıyev kimi kənd və qəsəbələrində, həmçinin Xızı rayonunun Yeni Yaşma, Şuraabad,
Altıağac, Tudar, Qızıldərə kimi kəndlərində tədqiqat işlərinə başladıq. Adı çəkilən kənd və qəsəbələrin müxtəlif fərdi qoyunçuluq təsərrüfatlarından fərqli zamanlarda toplanmış ümumi sayı 771
ədəd olan kal nümunəsi Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasına gətirilərək koproloji müayinə edilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 1- də öz əksini tapmışdır.

Şək. 1. Tədqiqatın aparıldığı Abşeron
bölgəsi

Şək. 2. Bağırsaqlardan helmintlərin toplanması
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Cədvəl 1
Qoyunlarda Chabertia ovina növünün Abşeron bölgəsinin (Abşeron yarımadası və Xızı rayonu)
müxtəlif kənd və qəsəbələr üzrə yayılması
Tədqiqat məntəqələri
Zirə
Hövsan
Maştağa
Məmmədli
Fatmayı
Novxanı
Mehdiabad
Xırdalan
Ceyranbatan
Z. Tağıyev
Y. Yaşma
Qobu
Sulutəpə
Güzdək
Şurabad
Müşviqabad
Altıağac
Qızıldərə
Tudar
Cəmi:

Tədqiq
Yoluxmuşdur,
edilmişdir, baş baş hesabı ilə
hesabı ilə
79
16
55
18
42
12
29
4
48
6
84
15
20
6
17
3
21
7
69
13
29
7
36
5
33
7
24
8
12
2
20
3
43
17
62
23
48
21
771
193

İnvaziyanın
ekstensivliyi,
%-lə
20,2
32,7
28,6
13,8
12,5
17,8
30,0
17,6
33,3
18,8
24,1
13,9
21,2
33,3
16,6
15,0
39,5
37,1
43,7
25,0

İnvaziyanın
intensivliyi,
ədədlə
3-51
2-34
2-19
1-14
3-9
2-43
1-31
2-8
4-37
2-18
3-28
2-20
1-16
5-24
1-7
1-11
7-54
4-63
2-74
1-74

Göründüyü kimi Chabertia ovina növü tədqiqat məntəqələri üzrə invaziyanın ekstensivliyi və intensivliyinə görə qeyri-bərabər olmaqla geniş yayılmışdır. İnvaziyanın yüksək ekstensivliyi Abşeron yarımadаsı ərazisində Ceyranbatan və Güzdək qəsəbələrində 33,3%, Hövsan kəndində 32,7%, Xızı rayonu ərazi üzrə isə Tudar kəndində 43,7%, Altıağac kəndində 39,5%, Qızıldərə kəndi ərazisində 37,1%
qeydə alınmışdır. Beləliklə qoyunlarda Abşeron bölgəsi üçün Chabertia ovina növünə görə yoluxmanın
ən yüksək ekstensivliyi göründüyü kimi Tudar kəndində (43,7%) müəyyən olunmuşdur.
Tədqiqat zamanı Chabertia ovina helmintinin hündürlük qurşaqları üzrə də yayılması öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 2- də əksini tapmış və diaqram 1-də təsvir olunmuşdur.
50
40

43,7

30

39,5

37,1

20

10
0
alçaqdağlıq

düzənlik

dağətəyi

Diaqram 1. Chabertia ovina növünün hündürlük qurşaqları üzrə yayılmasını əks etdirən histoqram
(rəqəmlərlə invaziyanın ekstensivliyi göstərilmişdir)
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi Chabertia ovina növü alçaqdağlıq zonanın üstünlüyü ilə bütün
ekoloji zonalarda geniş yayılmışdır. Alçaqdağlıq zona isə invaziyanın həm ekstensivliyinə (39,8%),
həm də intensivliyinə (1-74) görə digər zonaları geridə qoyur. Hündürlük qurşaqları üzrə də
yoluxmanı öyrənərkən yuxarıda şərh etdiyimiz üsulların köməyilə tədqiqat işləri aparılmışdır.
Cədvəl 2
Chabertia ovina helmintinin hündürlük qurşaqları üzrə yayılması
Tədqiq
edilib, baş
hesabı ilə
303

Yoluxub,
baş hesabı
ilə
70

Dağətəyi zona,
100-250-350 m

315

Alçaqdağlıq zona
300-350-1200 m

Ekoloji zonalar
Düzənlik zona,
28-100 m

Cəmi:

İ.E, %

İ.İ., ədədlə

23,1

1-51

62

19,7

1-43

153

61

39,8

1-74

771

193

25,0

1-74
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DISTRIBUTION OF THE HABERTIOSIS’S PATHOGENS (Chabertia ovina) IN
TERRITORIES OF ABSHERON AND ADJACENT КHYZY REGION OF AZERBAIJAN
REPUBLIC IN ZONES
A.N. Agayeva
Sumgait State University
aysel.agayeva83@gmail.com
Despite the presence of some information about the study of habertiosis in the Absheron
region (Absheron Peninsula and the Khiza region), where private farms are widely developed, until
recent years this problem has remained virtually unexplored. And the studies conducted 40-50 years
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BİOLOGİYA TİBB VƏ AQRAR ELMLƏR

ago are historically outdated and do not provide a complete picture of the current economic system.
Taking all this into account, by applying appropriate methods, the extensiveness and intensity of the
spread of habertiosis (Chabertia ovina) in different villages and settlements of the Absheron region,
as well as along various altitude belts, were determined. As a result of the research it was found that
the greatest prevalence of the extensiveness of this parasite in various villages and towns fell on the
following territories: Tudar village – 43,7%, Altagach village- 39,5%, Gyzyldere village- 37,1%.
Also, as a result of the research, it was found that infection is highest in the lowland zone (39,8%).
And this is closely related to the environmental impact of biotic and abiotic factors in that zone. The
results of the study are reflected in the tables.
Keywords: habertiosis, helminths, farming, infection, scatological examination, ecological
environment
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХАБЕРТИОЗА (Chabertia ovina) ПО ЗОНАМ
НА ТЕРРИТОРИЯХ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ХЫЗЫНСКОГО РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.Н. Агаева
Сумгаитский Государственный Университет
aysel.agayeva83@gmail.com
Несмотря на наличие некоторых сведений об исследовании хабертиоза в Абшеронском
регионе (Абшеронский полуостров и Хызынский район), где широко развиты частные фермерские хозяйства, до последних лет данная проблема практически оставалась неизученной.
А проведенные 40-50 лет назад исследования, устарели исторически и не дают полной
картины нынешней хозяйственной системы. С учетом всего этого, путем применения соответствующих методов, были определены экстенсивность и интенсивность распространения
хабертиоза (Chabertia ovina) в разных селах и поселках Абшеронского края, а также по различным высотным поясам. В результате проведенных исследований было установлено, что
наибольшая распространенность экстенсивности этого паразита по различным селам и поселкам пришлась на следующие территории: село Тудар- 43,7%, село Алтагач - 39,5%, село
Гызылдере – 37,1%. Также в результате проведенных исследований было установлено, что
заражение наиболее высоко в низкогорной зоне. (39,8%). И это тесно связано с воздействием
экологической среды – биотических и абиотических факторов в той зоне. Результаты исследования отражены на таблицах.
Ключевые слова: хабертиоз, гельминты, хозяйство, заражение, копрологическое обследование, экологическая среда
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İLK TÜRK ROMANLARI HAQQINDA MÜLAHİZƏLƏR
E.A. Babayeva
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
eshqane@mail.ru
Tənzimat dövrü Türkiyənin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında önəmli bir yer tutur. Bu
mərhələdə ədəbiyyat Avropa, xüsusi ilə də Fransız ədəbiyyatının təsiri altında qalmışdır. Qərbləşmə
hərəkatı, Tənzimat dövrü romanlarının da əsas mövzusuna çevrilmişdir. Bu dövr türk yazıçılar
şərq-qərb dəyərləri arasında qalmış bunu da əsərlərində dilə gətirmişlər.
Açar sözlər: Türk romanı, Tənzimat, Qərbləşmə, roman, mövzu, konflikt və xarakter.
Giriş
Müasir türk romanının inkişaf tarixi Tənzimat illərindən başlayır. Tənzimat dövrü Türkiyənin
həm ictimai-siyasi, həm də ədəbi-mədəni həyatında köklü dəyişikliklərin ortaya çıxdığı bir mərhələdir. Ən başlıcası bu zaman kəsiyi yeniləşmə, qərbləşmə hərəkatının vüsət qazanması baxımından
əhəmiyyət kəsb edir. Türk romanının dövrləşdirmə konsepsiyasına da nəzər saldıqda, Tənzimat
dövrünün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini görürük. Qeyd edək ki, dövrüləşdirilmə ilə əlaqədar olaraq
bir sıra konsepsiyalar irəli sürülmüş, müxtəlif fikir və mülahizələr söylənmişdir. Araşdırmalara əsasən bizim də qəbul etdiyimiz bölgü isə təxmini olaraq belədir:
1.
Tənzimat dövrü (1860-1895).
a)
I Tənzimat dövrü (1860-1876).
b)
II Tənzimat dövrü (1876-1895).
2.
Sərvət-i fünun və ya Ədəbiyyat-ı cədidə dövrü (1896-1901).
3.
Fəcr-i ati (1909-1912).
4.
Milli ədəbiyyat (1911-23).
5. Cümhuriyyət dövrü (1923-cü ildən başlayaraq günümüzə qədər).
Qeyd edək ki, bəzi qaynaqlarda dövrləşdirməyə tarixi aspektdən yanaşılaraq, Tənzimat
(1839-1876), I Məşrutiyyət (1876-1908) və II Məşrutiyyət (1908-1918) adları altında da mərhələlərə ayırırlar. Heca jurnalının türk romanı özəl sayında da, “Tənzimat dövründə türk romanı (18601878)”, “II Əbdülhəmid dövrü türk romanı (1878-1908)”, “II Məşrutiyyətdən Cümhuriyyətə türk
romanı (1908-1922)” və s. kimi bölgülər mövcuddur.
Tənzimat fərmanı və qərbləşmə hərəkatı:
Müasir ədəbiyyatın əsasını qoyan Tənzimat hərəkatı Sultan Əbdülməcidin dövründə (18391861) başlamış, 3 noyabr 1839-cu ildə isə Gülxanə Xətti Humayunda Tənzimatın fərmanı verilmişdir. Bu fərmanın verilməsindəki əsas məqsəd siyasi, idari və sosial həyatın hər sahəsində yeni bir
“düzən” və “tənzimləmə” yaratmaq idi. Beləliklə, bu hərəkat təhsil və ədəbiyyat sahəsində də özünü göstərmiş, Robert kolleci (1863), Avropa tərzli ilk Universitet olan “Darül-fünun” (1863), Lisan
məktəbi (1864), Məktəb-i Tibbiye-i Mülkiyyə (1866), Əczaçılıq məktəbi (1867), Məktəb-i Sultani
(Qalatasaray lisesi, 1868) və s. kimi bir sıra yeni tipli məktəblər açılmışdır. “Cərideyi-Həvadis”
(1840), “Vəqaiyi-Tibbiyə” (1950), “Tərcümani-Əhval” (1860), “Təsvir-i əfkar” (1862), “Müxbir”
(1866), “İbrət” (1872) və s. mətbuat orqanları fəaliyyətə başlamışdır. Onu da qeyd edək ki, ilk türkcə qəzet 1831-ci ildə “Təqvim-i vəqai” adı ilə çap olunmuşdur. Tənzimat dövründə, ölkənin ədəbimədəni həyatında, xüsusən də ədəbiyyat sahəsində böyük canlanma hiss edilirdi. Görkəmli türkoloq
Aydın Abıyev, bu mərhələni xarakterizə edərkən, Qərbi Avropa ilə hərtərəfli əlaqələrə yol açıldığını, Türkiyənin bu ədəbi prosesə qoşulduğunu, ən baçlıcası isə yeni tipli ədəbiyyat yarandığını vur123
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ğulayır [1, s.3]. Təsadüfi deyil ki, bu mərhələ bəzən “Qərb təsirindəki türk ədəbiyyatı”, “Avropai
türk ədəbiyyatı”, “Təcəddüd ədəbiyyatı” və s. adlar altında da göstərilirdi. Həqiqətən də, Cumhuriyyət dövründə, hətta müasir mərhələdə belə öz aktuallığını itirməyən Qərbləşmə hərəkatı əsasən bu
mərhələdə başlamış, qərb ədəbiyyatının təsiri ilə yeni ədəbi növlərdə əsərlər qələmə alınmışdır.
Türk ədəbiyyatında roman janrına da ilk dəfə olaraq Tənzimat dövründə rast gəlinir. Onu da
qeyd edək ki, türk ədəbiyyatında roman janrının yaranması ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Belə ki, Əhməd Həmdi Tanpınar, bu janrın türk ədəbiyyatına kənardan gəldiyini bildirsə də, Pertev
Naili Boratov onun əksinə olaraq yazır: “Türk romanı, təkcə Avropa romanının təqlidi kimi ortaya
çıxmamışdır. Onun klassik türk hekayəçiliyində kökləri vardır. Müasir Avropa romanı isə bu hekayəçiliyin üzərində peyvənd vəzifəsi görmüşdür”[3. s.31]. Cəmil Meric də, romanı “milli gövdəyə
yapılmış peyvənd” olaraq səciyyələndirir [11, s.343].
Robert Finn də “Türk romanı” adlı monoqrafiyasında qeyd edir ki, ilk türk romanları fransız
nümunələrindən yola çıxsa da, yaxın Şərqin hekayə ənənəsindən bəhrələnmişdir [6, s.9]. Qeyd edək
ki, bu fikirlər Əhməd Qabaqlının “Türk ədəbiyyatı tarixi”ndə [9, s.535] və Əhməd Cüneyd Issının
“Türk ədəbiyyatının romanla tanışlığı” başlıqlı məqaləsində də davam etdirilir [8, s.16]. Emil Biröl
də, türk şair və yazıçılarının bu dönəm Avropa, xüsusən də Fransa ədəbi cərəyanlarının təsiri altında qalaraq, bu səpkidə əsərlər yazdığını, amma bütün bunlara baxmayaraq türk ədəbiyyatının tamamilə Qərb ədəbiyyatının təsiri altında təşəkkül etdiyini düşünməyin yanlış olduğunu, bu ədəbiyyatın
tərkibində üç əsas ünsür – klassik divan ədəbiyyatı, xalq ədəbiyyatı və Qərb ədəbiyyatı olduğunu
vurğulayır [5, s.147-148]. Tədqiqatçıların bu fikir və mülahizələri ilə razılaşıb, türk romanın ortaya
çıxmasında klassik türk hekayəçiliyinin milli zəmin hazırladığı qənaətinə gəlirik.
İlk təlif və tərcümə romanları:
Türk ədəbiyyatının bu günkü mənada roman janrı ilə ilk tanışlığı qərb ədəbiyyatından edilən
tərcümələrlə başlayır. İlk tərcümə əsəri isə Fenelonun “Telemak” (1862) romanıdır. Bu əsəri ilk dəfə Yusif Kamil paşa tərcümə etsə də, sonralar Əhməd Vəfiq paşa bir qədər də sadələşdirib türk oxucusuna təqdim edir. Daha sonra V.Hüqonun “Səfillər” (“Hekayeyi mağdurin” adı altında, imzasız
olaraq, 1862-ci ildə), Daniel Defonun “Robinzon Kruzo” (1864-cü ildə “Tərcümeyi Hekaye-i Robinzon” adı altında Əhməd Lütfi əfəndi tərəfindən ərəbcədən türkcəyə tərcümə edilmişdir), Şatobrianın “Atala” (1872, tərc.ed. R.M.Əkrəm), Bernard de Sent-Pyerin “Paul və Virginia” (1873,
tərc.ed. Ə.Siddiq) və s. əsərləri türk dilinə çevrilərək çap edilir. Beləliklə, Avropa dillərindən türk
dilinə tərcümələr vasitəsiylə gələn bu nümunələr türk ədəbiyyatına da öz təsirini göstərmiş, bu tipli
romanlar yazmağa meyl artmışdır. Orxan Okay qeyd edir ki, bu təsir bəzən təqlid, bəzən uyğunlaşdırma, bəzən də milli və məhəlli ünsürlərlə birləşərək yeni bir sintez yaradaraq Tənzimat sonrası
türk ədəbiyyatında da mühim rol oynadı [12, s.307]. Beləliklə, XIX əsrin axırları, forma və məzmun baxımından bir qədər qüsurlu olsa belə ilk hekayə və roman nümunələri yazılmağa başlandı.
Türk ədəbiyyatında ilk təlif romanı Şəmsəddin Saminin “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” (“Tələt və
Fitnətin eşqi”) əsəridir [16, s.221] [4, s.286]. Onu da diqqətə çatdıraq ki, bir sıra tədqiqatçıların fikrincə ilk roman və hekayə müəllifi Əhməd Midhat əfəndi olmuşdur [2, s.75].
İlk türk romanları:
“Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” 1872-ci ildə hissə-hissə, 1875-ci ildə isə kitab şəklində nəşr olunmuşdur. Fitnət xanımla Tələt bəyin nakam eşqindən bəhs edən bu əsər, klassik Leyli və Məcnun
sevgisini xatırladır. Pəncərədən Fitnət xanımı görərək ona ilk baxışdan aşiq olan Tələt bəy, sevgilisini görmək üçün qadın qiyafələri geyinərək onunla görüşür. Fitnət xanımın zorla ərə verilməsi və
intiharı ilə nəticələnən bu romanda görücü üsulu ilə evlilik, qadın haqq və hüquqlarının tapdanması
və s. kimi məsələr öz əksini tapır. Məsələn, Tələt bəyin anasının xidmətçi ilə dialoquna baxaq;
“Ah biçarə biz qadınlar... Bizi heç insan yerinə də qoymazlar. Atalarımız, öz istədikləri adamlara bizi hədiyyə edərmiş kimi ərə verər, o adamların xasiyyəti ilə heç maraqlanmazlar, biz o adamlarla necə yola gedəcəyik, orasını heç düşünməzlər. Bizə bircə dəfə də olsun, filankəsə getmək istə124
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yirsənmi? yaxud kimə getmək istəyərsən? deyə soruşmaq yoxdur. Bizə ancaq bunu deyirlər. “Səni
filankəsə verirəm”. Biz də sükut edərik, bəs qəlbimiz nə deyir?! ....
Gedib görürük bizə ər olacaq adam 60 yaşında, ya bir gözü kor, burunsuz, ya da əyyaş və ya
axmağın biri” [15, s.10]...
Verdiyimiz nümunədən göründüyü kimi, əsərdə bugün belə aktual məsələlərdən biri olan gender problemi qoyulmuşdur. Yazıçı, obrazların dilindən məharətlə cinsi ayrı-seçkiliyin doğurduğu
mənfi təzahürləri əks etdirir. Onu da xüsusi ilə vurğulayaq ki, bu ilk əsər haqqında bir sıra tənqidi fikirlər səslənsə də, xarakter yaratma və obrazların canlandırılması baxımından yüksək qiymətləndirilir
[13, s.221] [14, s.131-132]. Tədqiqatçı Cəfər Qəribər də, romanın müsbət məziyyətləri üzərində duraraq, bu əsəri daha çox ənənəvi hekayədən qərb tərzli romana keçiddə ara mətn kimi yüksək dəyərləndirdiyini vurğulayır [7, s.63]. Heç şübhəsiz ki, ilk romanlar müasir roman qəlibinə o qədər də uyğun
gəlmir, romanla, hekayə arasında qalırdılar. Fikrimizcə, Şəmsəddin Saminin bu romanı ilkinliyi və olduqca aktual bir mövzuya toxunması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Tənzimat dövrü türk nəsrinin
inkişafında önəmli yeri olan yazıçılardan biri də Əhməd Midhat Əfəndidir (1844-1912). Çoxsahəli yaradıcılığa malik Ə.Midhat Əfəndi publisist, ədəbi tənqidçi, eyni zaman otuzdan yuxarı roman və hekayə müəllifi kimi tanınır. Onun “Qissədən hissə” (1870), “Lətaifi-rəvayət” (1870-1895), “Su-i zənn”
(1870), “Əsarət” (1870), “Yeniçərilər” (1871), “Ölüm Allahın əmri” (1873) və s. hekayə kitabları,
“Həsən Mellah yaxud sirr içində əsrar” (1874), “Hüseyn Fəllah” (1875), “Fəlatün bəylə Raqim əfəndi” (1875), “Parisdə bir türk” (1876) və s. romanları vardır. Olduqca məhsuldar yazıçı olan Əhməd
Midhat Əfəndi əsərlərini xalqın anlaya biləcəyi sadə bir dildə xalqa xitabən yazırdı. Cəmiyyətin müxtəlif problemlərinin əks olunduğu bu romanlar əxlaqi-didaktik xarakter daşıyırdı. Onun yaradıcılığında həm məddah hekayə tərzinin, həm də Avropa ədəbiyyatının, özəlliklə də ilk əsərlərində romantizm, daha sonrakı əsərlərində isə naturalizm və realizm ədəbi cərəyanının təsiri vardır. İdeya-məzmun və forma baxımından bir çox yenilik gətirən Əhməd Midhat Əfəndi dram, hekayə, roman, tənqid
və s. olmaqla iki yüzə yaxın müxtəlif tipli əsərlər yazaraq, maarifçi ideyalarını yayır, geniş xalq kütləsində oxuma alışqanlığı yaratmağa çalışırdı. Yazıçı, əsl məqsədinin xalqı maarifləndirmək olduğunu
qeyd edərək yazırdı: “Mən, “ədəbi” sayılacaq heç bir əsər yazmamışam. Çünki əsər yazdığım vaxtlar,
xalqımın yüzdə doxsan faizinin ədəbiyyatı o qədər də başa düşmədiyini mübaliğə ilə desəm yanılmaram. Mənim məqsədim, xalqa xitab etmək, onları aydınlandırmaq, dərdlərinə tərcüman olmağa çalışmaqdır” [17, s.24-25]. Tədqiqatçı Kənan Akyüz, Ə.Midhat əfəndidən bəhs edərkən, “xalq hekayəsi
deyil, xalq üçün hekayə və roman yazan” böyük bir yazıçı olduğunu vurğulayır [2, s.75].
Tənzimat dövrü türk ədəbiyyatında ədəbi məktəb yaradan yazıçılardan biri də Namiq Kamal
(1840-1888) idi. Həm qərb, həm də şərq ədəbiyyatını dərindən öyrənən N.Kamal Avropa yönümlü
türk ədəbiyyatının inkişafına misilsiz xidmətlər göstərən görkəmli yazıçı, gözəl şair, qüdrətli dramaturq, jurnalist, tənqidçi eyni zamanda mütərcim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Tərəqqi, hürriyyət, siyasi bağımsızlıq, osmanlıçılıq və islamçılıq ideyalarını irəli sürən N.Kamal Osmanlı cəmiyyətinə
mənsub yazıçılardan idi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Türkiyədə konstitusiyalı rejimə keçməyi zəruri hesab edən türk ziyalıları 1865-ci ildə gizli olaraq “Yeni Osmanlılar cəmiyyətini” qurmuşdular.
N.Kamal, İ.Şinasi, Agah əfəndi, Əli Suavi, Mustafa Rəşid paşa və s. ətrafında toplandığı bu müxalif
cəmiyyətin əsas məqsədi Osmanlı dövlətinin düzgün şəkildə qərbləşməsi, müasirləşməsi və məşrutiyyətin elan edilməsi idi. Bu cəmiyyətin mənsubları fikirlərini müxtəlif mətbuat orqanlarında, xüsusən də Avropada çıxardıqları (“Müxbir”, “Ulum” və s.) qəzetlərdə verirdilər. Bunlardan biri də,
Namiq Kamalın 1868-ci ildə Londonda nəşr etdiyi “Hürriyət” qəzeti idi. “Hürriyət” qəzeti özünü
“Yeni Osmanlılar cəmiyyəti”nin sözcüsü elan etmişdir. Təsadüfi deyil ki, N.Kamal mənbələrdə birinci Jön Türk hərəkatının ideoloqu kimi də göstərilirdi. Dəfələrlə sürgün və basqılara məruz qalan
N.Kamalın yaradıcılığında hürriyətin xüsusi bir yeri vardır. Hürriyət sevdalısı, vətən şairi kimi tanınan N.Kamal roman janrının inkişafına təkan verən iki roman qələmə almışdır. Onun “İntibah” romanı türk ədəbiyyatında ilk ədəbi əsərdir. İlk adı “Son peşimanlıq” olan bu romana senzura qoyulmuş, bu səbəbdən də adı “İntibah” və ya “Əli bəyin sərgüzəşti” kimi dəyişdirilərək, 1876-cı ildə
nəşr edilmişdir. Yazıçının, “Cəzmi” (1881) əsəri isə, türk ədəbiyyatında ilk tarixi romandır.
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Bunlardan başqa, Səzai Sami Paşazadənin (1859-1936) “Sərgüzəşt” (1888), Mehmed Muradın
(1854-1917) “Turfandamı, yoxsa Turfamı?” (1892), Nəbizadə Nazimin (1962-1893) “Zəhra”
(1896), Rəcaizadə Mahmud Əkrəmin (1847-1914) “Araba sevdası” (1898) və s. kimi əsərlər də türk
romanının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Birinci və ikinci Tənzimatçılar:
Onu da qeyd edək ki, Tənzimat ədəbiyyatı bir sıra ədəbiyyat tarixlərində öz daxilində iki qrupa ayrılaraq tədqiq edilir. I Tənzimat mərhələsi (1860-1876) adətən, İbrahim Şinasi-Ziya Paşa-Namiq Kamal üçlüyü qrupu olraq araşdırılır. Bu ədəbi məktəbin ən önəmli xüsusiyyəti sosial-siyasi
xarakterə sahib olmasında idi. Ədəbiyyata bir janr, dil-üslub, ideya-məzmun baxımından bir çox yeniliklər gətirən hər üç şəxsiyyəti bir-birinə bağlayan əsasən siyasi görüşləri idi. O.Okay qeyd edirdi
ki, “hər üç şəxsiyyətin ədəbiyyat tarixindəki yerini öncəlikləri ilə belə sıralamaq olar: Dilin sadələşməsində Şinasi-Namiq Kamal-Ziya Paşa, ictimai-siyasi fikirlərin təbliğində N.Kamal-Şinasi-Ziya
Paşa, ədəbi janrların, xüsusən də poeziyanın bədii-estetik poetikasında Ziya Paşa-N.Kamal-Şinasi”
[12, s.54]. Fikrimizcə, həmin dövrləşməyə Əhməd Midhat Əfəndinin də daxil edilməsi məqsədəuyğun olardı.
II Tənzimat mərhələsi isə (1876-1895) Rəcaizadə Mahmud Əkrəm-Əbdülhaq Hamid TarhanSamipaşazadə Səzai üçlüyünün adı ilə qeyd olunur [12, s.133]. Mehmed Qaplan ilk nəsli “sosial və
siyasi fikirlər dövrü”, ikinci nəsli isə “fərdiyyətçi böyük ehtiraslar və iztirablar” dövrü deyə xarakterizə edir [10, s.9-13].
Ümumiyyətlə, Tənzimatın ilk mərhələsində xüsusən də İ.Şinasinin fəaliyyəti ilə dildə sadələşmə mücadiləsi başlamış, ədəbi əsərlər əsasən xalqa xitabən mümkün olduğu qədər sadə dildə yazılmış, “ədəbiyyatda sosial faydalılığa” önəm verilərək, sənət xalq üçün prinsipinə üstünlük verilmişdir. Akyüzün də ifadə etdiyi kimi, Tənzimat hərəkatı-bir anlamda “xalqa eniş” hərəkatı olduğu üçün
“xalqın anlaya biləcəyi bir dil” üzərində durulmasını da təbii qarşılamaq lazımdır [2, s.39]. İkinci
nəsil yazıçılar isə dil-üslub baxımından Əhməd Midhad Əfəndinin sadə dilini deyil, Namiq Kamalın
sənətkaranə üslubunu mənimsəmiş, əsasən “sənət sənət üçündür” prinsipinə üstünlük vermişlər.
Nəticə
Türk romanının ilk inkişaf tarixini izlədikdə, ilk romanların kökünün Tənzimat dövründən
başladığı qənaətinə gəlirik. Xüsusən də, bu dövrdə Avropa ədəbiyyatının təsirini inkar etmək mümkün deyil. Avropa ədəbiyyatından edilən tərcümələr türk romanının inkişafına böyük təkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, bu dönəmdə nəsr müxtəlif ədəbi cərəyanların təsiri altında qalaraq daha da inkişaf etmişdir. Məsələn, Nəbizadə Nazimdə naturalizm, Əbdülhəq Hamiddə romantizm, Rəcaizadə
Mahmud Əkrəmdə isə daha çox realizm ədəbi cərəyanının təsiri hiss olunur. Qeyd etdiyimiz bu yazıçılar, ədəbi məktəb yaratmış, türk romanının yaranmasında böyük əhəmiyyət kəsb etmişlər.
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OPİNİONS ABOUT THE FİRST TURKİSH NOVELS
E.A. Babayeva
ANAS Institute of Literature named after Nizami Gencevi
eshqane@mail.ru
Tanzimat has an important place in Turkish life because of the changes and developments
which occurred in politics, society and literature. Tanzimat Literature exists by taking Occidental
Literature as its model. The Literal changes are aimed at the Occident, especially French Literature.
The main theme of Tanzimat novels is “Occidentalization”. The changes in Ottoman social structure in XIX. Century affect Turkish people on a large scale. The function which novel undertakes in this
period should be taken into consideration. The novel taken from the Occident begins to be used as a
means of modernization. Tanzimat novelists, who regard novel as a means of eduction and occidentalization, not only want to become Occident while being devoted to Oriental values but also accept occidentalization as inclining towards Oriental zalues at the same time. Therefore, autors have a “cultural
dilemma”. In this process, changes occur in both state structure and society’s cultural values.
Keywords: Turkish novel , Tanzimat, Occidentalization, novel, theme, conflict and character
МНЕНИЯ О ПЕРВЫХ ТУРЕЦКИХ РОМАНАХ
Э.A. Бабаева
Институт литературы им. Низами Гянджеви НАНА, Баку, Азербайджан
eshqane@mail.ru
Танзимат занимает важное место в турецкой жизни из-за изменений и событий, произошедших в политике, обществе и литературе. Танзимат Литература существует, беря Западную Литературу в качестве своей модели. Буквальные изменения нацелены на запад, особенно на французскую литературу.
Основная тема романов «Танзимат» - «Оксидентализация». Изменения в социальной
структуре Османской империи в XIX. Век затронул турецких людей в больших масштабах.
Функция, которую роман берет на себя в этот период, должна быть принята во внимание.
Роман, взятый с Запада, начинает использоваться как средство модернизации. Писателитанзиматы, которые рассматривают роман как средство обучения и оксидентализации, не
только хотят стать западными, будучи преданными восточным ценностям, но и принимают
оксидентализацию как склонную к восточным ценностям в то же время. Таким образом, авторы имеют «культурную дилемму». В этом процессе происходят изменения как в государственном устройстве, так и в культурных ценностях общества.
Ключевые слова: Турецкий роман, танзимат, оксидентализация, роман, тема, конфликт и характер
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UOT: 327.
NİZAMİ MUZEYİNİN EKSPOZİSİYASINDAKI HEYKƏLTƏRAŞLIQ ÖRNƏKLƏRİNiN
FÜZULi ŞƏXSİYYƏTİ VƏ İRSİNİN TƏQDİMİNDƏ ƏHƏMİYYƏTİ
G.S. Həsənova
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
glsyba@bk.ru
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fond və ekspozisiyasındakı
Məhəmməd Füzuli və yaradıcılığına həsr olunan heykəltəraşlıq nümunələrinin muzey tamaşaçılarını düşündürməsi onu yaradan heykəltəraşların bu torpağın böyük şəxsiyyətlərinə ehtiramı, ölkəsinin sabahına dərin inamının göstəricisidir. Füzuli portreti mətləb-düşüncə ifadə etmək baxımından
mütəfəkkir heykəllərdir, Leyli və Məcnun obrazlarının təsvirləri isə dahi şairin lirikasının daşlaşmış
rəmzləridir. Ən əsas məqam isə sovet ideologiyasının mövcud şəraitində bu heykəltəraşlıq nümunələri öz məna-məzmun tutumunu tam yüksəkliyi ilə saxlamış, Azərbaycan heykəltəraşlığının inkişafına xeyli töhfələr verə bilmişdir.
Açar sözlər: Füzuli irsi, muzeyşünaslıq, heykəltəraşlıq nümunələri
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələrinin əyani vasitələrlə qavranılmasında təsviri sənət
əsərlərinin əhəmiyyəti böyükdür. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini bəzəyən təsviri sənət əsərləri muzey əşyasını əyaniləşdirir, tamaşaçı üçün anlaşıqlı edir, emosional təsir gücünü artırır.
Mövzunun anlaşılması, məzmunun ideya-emosional, bədii-estetik cəhətdən mənimsənilməsi
üçün təsviri sənət əsərləri içərisində heykəltəraşlıq nümunələri xüsusi fərqlənir. Şair və yazıçılara,
onların yaradıcılığına aid heykəltəraşlıq əsərlərinin nümayişi tamaşaçıya müəyyən tarixi dövrdə baş
verən hadisələri şüurunda canlandırmağa, keçmişlə müasirlik arasında müqayisə aparmağa daha çox
imkan verir.
Məqalədə Məhəmməd Füzuli və onun yaradıcılığının muzeyşünaslıq aspektindən təhlili heykəltəraşlıq əsərləri üzərində aparılmışdır. Ekspozisiyada şairin yaradıcılığının elmi surətdə təqdimində, ədəbiyyat tarixində həmin əsərlərin tutduğu mövqeyindən bəhs edilir.
Muzey özünün estetik qiymətini ekspozisiyada verilən eksponatlar vasitəsilə tapır. Muzeyin
ekspozisiyasında Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının dahisi Məhəmməd Füzuli və onun yaradıcılığı haqqında elmi və təsviri məlumat verən, tamaşaçılarda şairin Azərbaycan ədəbiyyatında tutduğu
mövqe haqqında hərtərəfli təsəvvür yaradan vahid kompleks yaradılmışdır. Bu kompleks Füzulinin
tarixi-bioqrafiyası və yaradıcılığını nümayiş etdirən iki xətt üzrə verilmişdir. Bu xətlər bir-birindən
təkcə səciyyə, janr nöqteyi-nəzərdən deyil, həm də ekspozisiya eksponatlarının mövzu müxtəlifliyi
ilə seçilir. [7.s.92 ]
Füzuli şəxsiyyəti və irsini xalqımıza daha da yaxınlaşdırmaq, onun misralarını hər kəsin dərk
edə bilməsi üçün geniş imkanlar açmaq məqsədi ilə Nizami muzeyinin direktoru akademik Rafael
Hüseynovun redaktorluğu ilə “Füzuli ensiklopediyası (Sözlük)” kitabı işıq üzü görmüşdür. “Sözlük”də muzey əməkdaşları X.Bəşirli, S.Hüseynova, Ş.İsmayılova tərəfindən “Füzuli obrazı ədəbiyyatda və incəsənətdə” bölməsi tərtib edilmişdir. Bu bölmədə Füzuli əsərlərinə çəkilmiş miniatürlər,
sözlərinə yazılmış musiqilər, həmçinin heykəltəraşlıq nümunələri haqqında verilən məlumatlar sayəsində orta çağdan bu dövrə qədər yaşayıb-yaradan sənətkarlarımız haqqında bilik əldə etmək olar.
Düzdür, rəssamlarımız dahi şairin şəxsiyyətinə, onun irsinə dərin məhəbbət duyaraq incəsənətin müxtəlif sahələrində əsərlər yaratmışlar. Bunlardan S.Bəhlulzadə, M.Abdullayev, M.Rəhmanzadə, O.Sadıqzadə, E.Rzaquliyev, Ə.Minayi, R.Xələfov, F.Əbdürrəhmanov, E.Şamilov, Ö.Eldarov,
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T.Məmmədov, A.Sədri kimi rəssam və tişə ustalarını misal göstərmək olar. Bu sənətkarların Nizami
muzeyinin fondunda mühafizə olunan, ekspozisiyasını zənginləşdirən saysız əsərləri var.
Bir faktı qeyd etməliyik ki, Azərbaycan heykəltəraşlığında ictimai rezonans doğuran mühüm
mədəni hadisələrindən biri 1939-cu il mayın 3-də Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik
yubileyini hazırlamaq və keçirmək haqda qərarın qəbul edilməsi oldu. 1940-cı il iyunun 13-də XKŞ
(Xalq Komissarları Şurası) yubiley komitəsinin binanın fasadını rekonstruksiya etmək zərurəti barədə təklifini bəyənərək təsdiqləyir. Buna əlavə olaraq fasadın tağları altında Azərbaycan klassiklərinin heykəllərinin sifariş ediməsinə qərar verir. M.P.Vaqif, X.Natəvan, M.F.Axundov, C.Məmməquluzadə, C.Cabbarlı kimi Azərbaycan korifeylərinin sırasında XVI əsrin dahi şairi M.Füzulinin obrazı da olmalı idi. Bütün heykəllərin hazırlanması üçün müsabiqə elan olunmuş və yüzlərlə əsər nəzərdən keçirilmişdi. Münsiflər heyətinin qərarına görə lociyada ucaldılacaq Məhəmməd Füzuli heykəli üzərində iş məhz Fuad Əbdürrəhmanova tapşırılmışdı.
Tarixi məlumatlar göstərir ki, orta əsrlərdə Azərbaycanda portret çəkməyə, heykəl yaratmağa
İslam dininin mənfi münasibətinə görə Məhəmməd Füzulinin real cizgilərini əks etdirən portret əldə
olunmamışdır. İstər Sovet dövrü, istərsə də müasir Azərbaycan incəsənətini özündə əks etdirən kitablarda və dövri-mətbuat materiallarında Füzulinin ilk surətinin yaradılması haqqında müxtəlif fikirlər səslənmişdir. Bunlardan bir neçəsinə nəzər salaq:
Cəmilə Novruzvanın “Fuad Əbdürrəhmanov” (“Фуад Абдуррахманов”) kitabındakı qeydlərinə görə heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov ilk dəfə tarixi ikonoqrafik qaynaq olmadan Məhəmməd
Füzulinin son dərəcə inandırıcı, xarakterik cizgiləri ilə yaddaqalan surətini yaratmağa nail olmuşdur. Obrazı yaratmazdan öncə şairin poetik yaradıcılığı ilə tanış olmuş, onu əsaslı öyrənmişdir. Obrazda dərin fəlsəfi məna, fikir və hiss zənginliyi aydın duyulur. Fiqurun təsvirinə gəldikdə isə çiynindən aşağıya doğru uzanan əbada, ayaq üstündə, bir əlini sinəsinə sıxmış, digər əlində kitab, daxili düşüncələrə qapılmış ilahi eşq tərənnümçüsü kimi təqdim edilir. Heykəlin plastik həllində müəllif
lakonikliyə və iri plastik formalara üstünlük verməklə monumentallıq xüsusiyyətlərini daha da artıra bilmişdir. [11.s.8 ]
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael
Hüseynov “525-ci qəzet”də çap etdirdiyi “Köhnəlməyən çuxa” məqaləsində Fuad Əbdürrəhmanovun həyat yoldaşı ilə söhbəti əsasında Füzulinin ilk abidəsinin yaranması haqqında xatirəsini bölüşərək yazır: “Füzulinin ilk abidəsi 1939-cu ildə yaradılmışdır. Nizami Muzeyinin eyvanındakı ilk
Füzuli qarşıdakı bağda dikilən möhtəşəm Nizami abidəsi ilə üzbəüzdür. Üniversiteti bitirdiyim ilk
illərdə çalışdığım Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsini tutan ilk elmlər doktoru, qadın filosofumuz Şükufə Mirzəyeva mənə Füzulinin həmin heykəli haqqında maraqlı əhvalat söyləmişdi. Fuad Əbdürrəhmanov onun əri olub. Fuad onlarla variant hazırlasa da, heç vəchlə ürəyi istəyən Füzulini ala bilmirmiş. Gecələrin birində yuxudan hövlank oyanır və başlayır plastilindən surət
yapmağa. Sonralar Fuad Şükufə xanıma nağıl edirmiş ki, aylar idi əzab çəkirdim, nə illah edirdim,
arzuladığım obrazı tapa bilmirdim. Bir gecə yuxuma işığa bürünmüş bir qoca girdi. “Mənəm, gəlmişəm, oyan”-dedi. Qalxdım və yuxuda onu necə görmüşdümsə, o cürə də plastilinə köçürdüm. Beləcə, Füzuli birnəfəsə yarandı.
Şüküfə xanım onu da qeyd etdi ki, Fuad həmin o nurlu Adamı-Füzulini bir dəfə də yuxuda
görür. Əsər tam bitəndən, abidə kimi muzeyin eyvanında görünəndən sonra. Həmin nurani qoca baxır Fuada, heç nə demir, gülümsəyib yoxa çıxır”.[3]
Muzeyin sabiq əməkdaşı, fil.ü.f.d. Rasimə Məlikovanın qeydlərinə görə isə Füzulinin muzeyin fasadında qoyulmuş heykəli türkiyəli rəssam–müəllim Səaətin tərəfindən çəkilmiş rəsmə əsaslanır. Rəsmdə müdrik mütəfəkkir, lirik sənətkar kimi sadə geyimdə, başında araqçın təsvir edilmişdir.
F.Əbdürrəhmanov da həmin rəsm əsasında yaratdığı heykəldə Füzulinin fərdi xarakteriskasını daha
da təkmilləşmiş, onun nurani sifətinə zəka, düşüncə, və xəyal kimi incə psixoloji ovqat vermişdir.
[8.s.248]
Apardığım axtarışlar nəticəsində həmin rəsmi əldə edə bilmədiyim üçün fikrin nə dərəcədə
doğruluğunu söyləmək çətindir.
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Bundan başqa “Искусство Советского Азербайджана”(1970), “Azərbaycan incəsənəti”,
“Sərvət” toplusunun dərc etdiyi, mətnin müəllifi Telman İbrahimov olan “Fuad Əbdürrəhmanov”
(2013) kitablarında, sənətşünas Samir Sadıqovun “Muzeyin evanında yerləşən altı heykəlin tarixi”,
Elmin Nurinin “ Nizami və Füzulinin görkəmi nəyə əsasən müəyyən edilib?” məqalələrində bu abidə haqqında qısa məlumatlar verilmişdir.
Bu fikirlərin təsdiqi olaraq qeyd edək ki, Füzulinin bu abidəsi (Məhəmməd Füzuli: heykəl,
materialı: beton, mərmər ovuntusu ilə. ölç.h.2.50sm. İnv.1246. Daxil olma: 1941) həqiqətən təxəyyülün məhsuludur, heç bir mənbəyə istinad olunmadan yaradılmışdır. Sənətkarın müsabiqə ərəfəsində axtarışları nəticəsində muzey üçün yaratdığı Füzuli obrazı sonradan şairin xalq tərəfindən və rəsmən qəbul olunmuş portreti kimi tanındı.
Qeyd etdiyimiz kimi muzeyin öyrədicilik missiyası hələ ekspozisiyaya daxil olmadan elə binanın ətraf görünüşündən başlayır. Muzey ekspozisiyasına gəldikdə isə dərketmənin keyfiyyətinin
daha yüksək olması üçün ardıcıllıq prinsipinə əsaslanması başlıca məqamlardandır. Bir dövrün
özundən əvvəlki dövrə söykənməsi, rəssamlığın memarlığa, memarlığın heykəltəraşlığa, ədəbiyyata, ədəbiyyatın musiqiyə nüfuzu və qarışılıqlı əlaqəsi vahid və zəngin ekpozisiya yaradılmasına zəmin verir. Bu prinsiplərə cavab verən Nizami muzeyinin ekspozisiyasında ən dəyərli eksponatlardan
biri də Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığının şah əsəri hesab olunan Leyli və Məcnun mövzusunda
olan piramidadır. (Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” mövzusunda pramida: materialı çini,
ölç.h.100x60sm. İnv.1874. Daxil olma: 1958).
Bu əsərin müəllifi 1957-ci ildən başlayaraq bir sıra Respublika və Beynəlxalq sərgilərin və
müsabiqələrin iştirakçısı olmuş Rasim Xələfovdur. Dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinin kamil bilicisi
olan rəssam bir neçə monumental işlərin də müəllifidir. Bakı metropoliteninin “Gənclik”, “Qara Qarayev” stansiyalarının, Bakı Dövlət Sirkinin, Moskvada Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri
Sərgisinin Azərbaycana həsr olunmuş bölməsinin qədim tərtibatı istedadlı sənətkarın fırçasının
məhsuludur.
“Leyli və Məcnun” poemasına həsr olunan bu əsər rəssam prizmasından işlənilmiş və tamaşaçıda Füzuli yaradıcılığı haqqında təsəvvürün formalaşması üçün bir vasitədir. Yüksək hissiyyatla
sərbəst formalarda və ahəngdar həcmlərdə işlənmiş bu piramida şəkilli sənət əsərində ölməz sənətkarın mənəvi zənginliyi, müdrikliyi, poeziyanın dərinliyi hiss olunur.
“Füzuli “Leyli və Məcnun”unu digərlərindən seçdirən və üstün edən bir para məziyyətlər var.
Bu əsəri ötkün edən ilk cəhətlərdən biri ifadə gözəlliyi, deyilişlərin Leyliyə Məcnun vüsalaçatmazlığına yaraşan yandırıcılığıdır. Lakin digər mühüm, bəlkə daha önəmli cəhət əsərin son dərəcə gerçəkçi olması, nəsrə xas ayrıntılar, sərrast təsvirlər, hər kəsin nəzərinə çarpmayan nazik sezgilərlə
doluluğudur”. [4.s.23]
Füzuli Nizaminin əsas süjet xəttini saxlasa da, sələfinin bir çox epizod və personajlarına yeni
məna və məzmun vermişdir. Füzuli bu mövzuya sələflərindən fərqli olaraq özünəməxsus motivlər,
yeni fikir və mündəricə gətirmiş, dövrünün etik və estetik prinsiplərindən tənqidi şəkildə bəhs etməyi də unutmamışdır. Həm də əsərin ekspozisiyasında bəzi dəyişikliklər etmiş, onun məzmununa yeni epizodlar artırmış, Nizaminin bəzi epizodlarını və təhkiyə verilmiş hekayələri isə ixtisar etmişdir.
[1.s.130]
Rasim Xələfov fiqurların təsvirində materialın təbiətindən gələn dekorativliyi və çoxrəngliyi
dərindən duymuş, maraqlı sənət əsəri yarada bilmişdir. Rəngli və işıqlı fıqurlarında farforun təbiətindən, onun faktura imkanlarından doğan dekorativliyini professionallıqla hiss edə bilmişdir. Fiqurlar təkcə sənətkarın əsərə incə plastika və rəng vermək bacarığı ilə diqqəti cəlb etmir, həm də hər
şeydən əvvəl obrazların səciyyəvi xüsusiyyətlərinin ifadə edilməsi baxımından məntiqi məna kəsb
edir. Burada obrazların tipik jest və hərəkətləri məharətlə tapılmışdır. Heykəltəraş məhz bu çinidən
olan fiqurlarla iki əsər arasında bir qədər fərqli məqamları işıqlandıra bilmişdir.
Piramidanın lap yuxarısında bir-birini dərin sevgi baxışları ilə seyr edən Leyli və Məcnun
təsvir olunmuşdur. Bir qədər aşağı hissədə isə əsərdən səhnələr verilmişdir. Biz Nizami Gəncəvi
və Məhəmməd Füzuli “Leyli və Məcnun”larına aid fraqmentlərdən ibarət heykəltəraşlıq əsərlərinə
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çox rast gəlmişik. Amma Rasim Xələfovun muzey üçün hazırladığı bu dəyərli eksponatın unikallığı ondadır ki, burda əsərdən götürülən epizodlar səhnələşdirilmiş və şeirlərlə birgə verilmişdir.
Birinci səhnə (Məcnunu atası səhrada bulduğudur və nəsihətlə ishalından aciz olduğudur) atasının Məcnunla səhrada söhbətindən bəhs edir.
Derdim olasan mənim pənahım,
Fəxrim, şərəfim, ümidgahım.
Məndən bu sərir olanda xali,
Sən olasan əhli-mülkə vali.
Xəlq edə səni görəndə yadım,
Baqi sənin ilə ola adım. [6.s.156]
Cəmiyyət və şəxsiyyət, atalar və oğullar habelə əxlaq və məişət problemi Füzulinin “Leyli və
Məcnun” poemasında geniş əhatə və dərinliyi ilə öz poetik həllini tapmışdır. Füzuli poemasında
atalar ilə oğullar, yeni nəsillərlə köhnə cəmiyyət arasında təzad Nizami əsərinə nisbətən daha qabarıq verilmişdir. Füzuli sələfinə nisbətən həmin təzadı ailə daxilinə keçirib daha da dərinləşdirmişdir
və ona daha ciddi xarakter vermişdir.
İkinci səhnədə (Bu, Leyliyə anası itab etdigidir və bəhari-vəslinə xəzan yetdigidir) isə məzmundan qadının hüquqsuzluğu, öz taleyinin sahibi olmadığı görünür. Füzuli əsərdə qadına seçim
hüququnun tanınmasına çağırır. Bu dövrdə qadınlar hər bir hərəkətlərində ehtiyatlı davranmağa
məcburdurlar. Bütün bunlar Leylinin anasının onun Məcnuna olan sevdasından xəbər tutduqdan
sonra verdiyi nəsihətlərdən də görünməkdədir:
Key şux! Nədir bu göftugülər,
Qılmaq sənə tə'nə eybculər?
Nəyçün özünə ziyan edirsən?
Yaxşı adını yaman edirsən?
Nəyçün sənə tə'nə edə bədgu?
Namusuna layiq işmidir bu? [6.s.55 ]
Köhnə cəmiyyətə xidmət edən ana bir tərəfdən adətlər əsiridir, digər tərəfdən Leylinin hərəkət
və tələblərində bir həqiqət, bir mədəniyyət hiss edir.
Növbəti səhnədə (Bu, Məcnunun zəncirə şərhi-qəmidir və bəyani-silsileyi aləmdir) şair bir sıra münasibətlər kompleksi yaratmışdır ki, onlar da psixoloji-mənəvi aləmdə baş verən zidiyyətərin
təcəssümüdür. Həmin cəhət poemada Məcnun surətində ifadəsini tapmışdır. Füzuli qəhrəmanları
hiss adamlarıdır. Füzuli qəhrəmanı eşqi və sədaqəti həqiqi amal, kamal və qəhrəmanlıq səviyyəsinə
qaldırır. Məcnun bunu həm də adi romantik hisslərin aludəsi olan bir gənc kimi yox, Şərqin fəlsəfəsini və mədəniyyətini mükəmməl bilən bir şair kimi başa düşürdü. Məcnun surətində ümumiləşmədən daha çox fərdi cizgilər var. [1.s.131]
Məcnun rəsəni əlində ol pir,
Ev-ev həşəmi gəzərdi bir-bir:
Leyli evinə irişdi növbət,
Ol xəstəyə qalib oldu heyrət.
Sərgəşteyi-aləm oldu pabest,
Meyxanə önündə düşdü sərməst. [6.s.127]
Sonuncu səhnədə (Təmamiyi-süxən) Məcnun Leylinin qəbri üstə təsvir edilmişdir. Məcnun
saçları dağınıq, pərişan, vəhşi heyvanlarla əhatə olunmuş bir halda Leylinin qəbri üstündə təsvir
edilmişdir.
Hər iki şairin təsvirlərində Leylinin məzarı başında ölən Məcnun görünməkdədir. Nizamiyə
görə, Məcnun Leylinin məzarı başında günlərlə çırpınıb ağlayırdısa, Füzuliyə görə bu səhnə olduqca səssiz keçməkdədir: Məcnun Leylisinin məzarını tapır və dərhal üzərinə qapanaraq torpaqlarını
öpür və tam bir sükunət və hüzr içində söyləyir:
Gül dərdi hədiqeyi-əməldən,
Mey içdi sürahiyi-əcəldən.
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Qəbrini qucaqladı nigarın,
Can sədqəsi etdi ol məzarın.
“Leyli!” - dedi verdi cani-şirin
Ol aşiqi-biqərarü miskin. [6.s.219]
Rasim Xələfovun “Leyli və Məcnun” kompozisiyası Nizami muzeyində Məhəmməd Füzulinin açıq kitabıdır. Nəinki ölkəmizin bu mövzuya bələd olan vətəndaşları, həm də muzeyə ilk dəfə
gələn xarici tamaşaçı bu eksponata baxarkən “Leyli və Məcnun” poemasını oxuyur və böyük sənətkarın yaradıcılıq ideallarını təsəvvür edə bilir. Burda tamaşaçının müşahidəçilik qabiliyyəti inkişaf
edir, iki poemanı müqayisə etmək qabiliyyəti təkmilləşir.
Azərbaycan rəssamları üçün Füzuli poeziya zirvəsi, nakam məhəbbətə ucaldılan əbədi heykəlin müəllifi və böyük söz xiridarı idi. O böyük söz ustadının şerindən ilham alaraq əsərlər yaradan
sənətkarlarımız saya sığmayacaq qədərdir. Füzuli poeziyasının Şərqin böyük fəlsəfi fikir və düşüncə qaynağı kimi incəsənətdə təsirini əks etdirən əsərləri zaman-zaman yaranaraq söz sənətilə rəssamlığın və heykəltəraşlığın vəhdətini ifadə etmişdir. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, Səttar Bəhlulzadə, Oqtay Sadıqzadə, Fuad Əbdürrəhmanov, Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov adları sırasında Elcan Şamilov da var. Sənətkarların firçasından və tişəsindən ömür almış əsərlər zirvələrdədir. Onları
bir-birilə müqayisə etdikdə xeyli oxşarlıq meydana çıxır. Belə ki, bu sənətkarlar Füzuli lirizmini bütün gözəlliyi, fəlsəfi dərinliyi ilə duya bilir; Füzuli poeziyasına həsr etdikləri portret ictimai-bəşəri
mahiyyət daşıyır; hər birində mövzunun konkret poetik çərçivəsindən kənara çıxaraq, eyni zamanda
rəssamın öz hiss və duyğularının tərcümanına çevrilir. .
Azərbaycan lirik şeirinin böyük ustadı Məhəmməd Füzulinin heykəli (Məhəmməd Füzuli:
heykəl, materialı kəc, ölç.h.2m. İnv.1828. Daxil olma:1958) Elcan Şamilovun “Düşünən heykəllər”
silsiləsinin zirvəsidir.
Heykəltəraşın yaratdığı möhtəşəm abidə Məhəmməd Füzulinin dünyəvi kədərini və dərin
poetik düşüncəsini dolğun şəkildə əks etdirir. Füzulinin oturaq vəziyyətdə canlandırdığı heykəlində
dahi şairin mənəvi aləminə dərindən nüfuz etmişdir. Həm Fuad Əbdürrəhmanov, həm də Elcan Şamilovun Məhəmməd Füzuli heykəllərində Məcnun obrazının xarakteri özünü göstərir.
Füzuli özünü dönə-dönə Məcnuna oxşadır, özünü əsl Məcnun adlandırır. Məcnundan üstün
olmasını təkid edir. Bunlar ömrün müxtəlif mərhələlərinin şairin eşq mərtəbələrində ucaldıqca duyduqlarının əks-sədalarıdır. [4.s.354 ]
Füzulinin gözləri elə bil ki, bədbəxt sevgililərə, şairin adını bütün Şərqdə şöhrətləndirən poemasının qəhrəmanları - Leyli və Məcnuna baxır. Onun kədəri sanki əlacsız qəhrəmanlarının qüssə
və kədəri ilə qovuşur. Bu monumental heykəldə şair zəmanənin çövründən, fələyin zülmündən sanki şikayət edir.
Muzey ekspozisiyasında nümayiş olunan dəyərli eksponatlardan Məhəmməd Füzulinin “Leyli
və Məcnun” əsəri motivində “Məcnun ceyranlar ilə birlikdə” əsəri (Məcnun ceyranlar ilə birlikdə
(Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsəri üzrə): materialı qara kəc, ölç.h.48,5. İnv.11753.
daxil olma:1941) və muzeyə hədiyyə olunan Məhəmməd Füzuli büstüdür. (Məhəmməd Füzuli: heykəl, materialı: saxsı, ölç.h.40sm. Daxil olma: 1961)
Heykəltəraş Axund Sədri tərəfindən yaradılmış heykəl 1941-ci ildə muzeyə daxil olub. Materialı kəcdən olan heykəl dekorativ heykəllər qrupuna aiddir. Mənbələrdən bəlli olduğu kimi “Leyli
və Məcnun” əsərinin əsas sujet xəttini qədim ərəb əfsanələrinin qəhrəmanı - Qeys ibn Muradın
(Məcnun) faciəvi məhəbbəti təşkil edir. Məcnun haqqında danışılan fikirlər isə onun Leyliyə olan
faciəvi məhəbbətini yox, daxili poetik qüvvəsindən irəli gəldiyini əsas verir. [10]
Məcnunun sevgisi ucbatından mübtəla olduğu bəlalar da, onun eşqindən divanə səviyyəsinə
yetməsi də müəyyən mənada məqbuldur – ağlabatandır, dərkolunan, təsəvvürəsığandır. [4.s.344].
Bu eksponatda sənətkar Füzuli ənənəsinə sadiq qalaraq Məcnunu yüksəldir, onun kölgəsinə ceyranların sığındığı möhtəşəm bir dərd ağacı hesab edərək təsvir edir.
Fikrimizi ümumiləşdirərək qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin fond və ekspozisiyasını təşkil edən Məhəmməd Füzuli və yaradıcılığına həsr olunan
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heykəltəraşlıq nümunələri muzey ekspozisiyasını zənginləşdirən, bədii-estetik dəyərlərin daşıyıcısı
olan əsərlərdir.
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THE IMPORTANCE OF SCLUPTURAL PATTERNS OF THE EXPOSITION
OF NIZAMI MUSEUM IN PRESENTATION OF PERSONALITY
AND LEGACY OF FIZULI
G.S. Hasanova
National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjavi
glsyba@bk.ru
The sculptural patterns dedicated to Muhammad Fuzuli and his activity, which form the basis
of the exposition and fund of the National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami
Ganjavi, make the museum viewers think deeply and it reflects the deep respect of the master sculptor who created it to the great personalities of this land, and is an indicator of his deep faith in the
future of his country. Fuzuli's portrait is a sculpture-thinker in terms of expressing thoughts and
goals, and the images of Leyli and Majnun are petrified symbols of the poet's lyric. And the most
important point is that these sculptural patterns completely preserved their meaning-content in the
existing conditions of Soviet ideology and made a significant contribution to the development of
Azerbaijani sculpture.
Keywords: Fuzuli's heritage, museum studies, sculptural patterns
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ЗНАЧИМОСТЬ СКУЛЬПТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ НИЗАМИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ И НАСЛЕДИЯ ФИЗУЛИ
Г.C. Гасанова
Национальный музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджави
glsyba@bk.ru
Скульптурные образцы, посвященные Мухаммеду Физули и его творчеству, представленные в экспозиции и фонде Национального Музея Азербайджанской Литературы имени
Низами Гянджеви заставляют глубоко задуматься музейных зрителей, и это показатель глубокого уважения создавшего его мастера-скульптора к великим личностям этой земли, а
также его глубокой веры в будущее своей страны. Портреты Физули – это мыслящие скульптуры с точки зрения выражения мыслей и целей, а образы Лейли и Меджнуна являются окаменевшими символами лирики великого поэта. А самый важный момент заключается в том,
что эти скульптурные образцы полностью сохранили свой смысл-содержание в существующих условиях советской идеологии и внесли значительный вклад в развитие азербайджанской скульптуры.
Ключевые слова: наследиe Физули, музееведение, скульптурные образцы
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UOT: 327.
TARİXİ PROMETEY XEYİRXAHLIĞI HAQQINDA
ÇAĞDAŞ ƏDƏBİ DÜŞÜNCƏLƏR
N.C. Qəhrəmanova
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi
nara.amea@gmail.com
Məqalədə 200 il bundan əvvəl Azərbaycan türklərinə qarşı başlanmış və bu günümüzdə də
davam edən milli-şovinist və eksponist siyasətin və bunun nəticəsində baş verən qanlı faciələrin
Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-publisist təcəssümü problemindən bəhs olunur.
Müəllif həm tarixi faktları, həm də müxtəlif dövrlərin ədəbi məhsullarını müqayisəli surətdə təhlilə cəlb etməklə, milli-şovinist və eksponist siyasətin kök və səbəblərinə, habelə bu kontekstdə baş verən proseslərin bədii söz sənətinə təsirinə aydınlıq gətirir. Bədii-fəlsəfi baxışlara istinad edərək insanlığın, bəşəri dəyərlərin təhlükədə olduğunu xatırladıb, onların keşiyində dayanmağa çağırır.
Açar sözlər: mifologiya, etnik, şovinist, eksponist
Qafqaz ta qədimdən zəngin sərvətləri, əsrarəngiz təbiəti, milli-etnik müxtəlifliyi və mifologiyası ilə dünyanın diqqətini cəlb edib. Qərblə Şərqi birləşdirən bu sehrli-nağıllı məkan min illər bundan əvvəl olduğu kimi, bu gün də dünyəvi maraqların kəsişən nöqtəsidir. Yer üzünün yaxın-uzaq
yerlərində, müxtəlif dillərdə nə qədər əfsanə, rəvayət, hekayət var Qafqazla bağlı! Hamısı Qafqaza
heyrətdən, məftunluqdan yaranıb!
Bu nəsnələrdən birində - çox qədim bir yunan əsatirində od allahı Zevsin Prometeyi insanlara
od bağışlamasına görə Qafqazda zəncirləyib ölümə məhkum etməsindən bəhs olunur. Əlbəttə, bu
əfsanə bizi uzaq keçmişin bağlı qapılarına açar axtarışına sövq edə bilər. Ya bəlkə də, bu əsatir ona
görə uydurulub ki, Prometey bir simvolik obraz kimi işğal edilmiş torpaqların, əsarət zəncirində
saxlanan xalqların taleyi haqqında düşündürsün? Məsələn, bugünümüzdə Prometey obrazı mənə daha çox erməni əsarətində qalmış ərazilərimizi – Qarabağımızı xatırladır. Erməni müəllifi İşxanyanın
sözləridir: “Azərbaycan Türkiyədən və İrandan qaçıb gələn ermənilərə təqiblərdən və təhdidlərdən
qorunmaq üçün sığınacaq olmuşdur.”(1) Yəni Azərbaycan xalqı ona pənah gətirən qaçqın, köçkün
ermənilərə od verdi, ocaq verdi. Bu xeyirxahlığın əvəzində isə qəsbkarlıq, zülm, əsarət gördü:
-1905-1907-ci illərdə törədilən erməni-müsəlman davalarında Qoloşopovların havadarlığı ilə
minlərlə azərbaycanlı qanına qəltan edilmiş, yüzlərlə kənd, Şuşa xarabalığa çevrilmişdir;
-1916-1918-ci illərdə erməni-daşnak qüvvələri Azərbaycanın Bakı, Şamaxı, Zəngəzur, Naxçıvan,
Quba və s. kimi bölgələrində dəhşətli qətliamlar, soyqırımlar törətmişlər. Süngü zərbəsini hamilə qadınların qarnındakı körpəyə tuşlamaq, qocaların, ağbirçəklərin kürəyinə qaynar samovar bağlamaq, qulaq kəsmək, göz çıxarmaq, susuz saxlalayıb ürək pöşələmək kimi görünməmiş cəzalar düşünüb tətbiq etmişlər;
-1916-cı ildən 1920-ci ilə qədər İrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhalisinin sayı 375 mindən 70 minə endirilmişdir;
-1948-1952-ci illərdə daha 200 mindən artıq azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından - Ermənistan ərazisindən deportasiya edilmişdir;
-Qərbi Azərbaycanda qalmış sonuncu 230.000 azərbaycanlı isə 1988-ci ildə ən vəhşi üsullarla
bu günkü Ermənistandan qovulmuşlar;
-Bunun üzərinə 1988-1993-illərdə Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan silah gücünə çıxarılmış bir milyonluq qaçqınlar ordusunu da gələk.... (2, 32-33) Həmin illərdə 100 min nəfərdən çox azərbaycanlı həlak oldu, yaralandı, şikəst edildi, itkin düşdü, əsir götürüldü. Xocalı faciəsi soyqırım anlamında Naqasaki, Xirosima kimi tarixi faciələri geridə qoydu. Bi illərdə türk balalarını boruya doldurub
ağzını qaynaq etmək, insan ətini farş edib heyvanxanaya vermək kimi daha müdhiş cəza üsulları da icad
edildi. Doğrudur, Azərbaycan öz təbii sərvətləri və coğrafi mövqeyinə görə minilliklər boyu istila yü135
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rüşlərinə məruz qalıb, müxtəlif imperiyaların və ideologiyaların təsiri altına alınaraq müstəmləkə rejimlərinin sərt qadağa və cəza üsullarına söykənən idarəetmə modelləri ilə idarə edilib. Bu üzdən ulu yurdun başı az bəla çəkməyib. Amma faktlar göstərir ki, ermənilərin törətdiyi cinayətlərin anoloqu yoxdur.
Tarix göstərir ki, Azərbaycan xalqına qarşı qanlı cinayətlər ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq kimi sərsəm ideyasından və maraqlı tərəflərin “erməni məsələsi” ətrafında sövdələşmələrindən başlayıb. (Vaxtilə Türkiyədə çalışan rus diplomatı V.F.Mayevskinin Qafqazda baş verən erməni-tatar iğtişaşlarını «erməni məsələsi»nin bir mərhələsi kimi qiymətləndirməsini yada salaq.). (3, 90-93). Məqsəd nəyin
bahasına olur-olsun, azərbaycanlıları əzəli torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq və bu torpaqlarda minimum
müstəqil erməni dövləti, maksimum «dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan» yaratmaqdan ibarətdir. Bu,
bölgəni xristianlaşdırmaq, Qafqazın müsəlman xalqlarını və parçalanmış Azərbaycanı cəza hədələri altında saxlamaq deməkdir və maraqlı tərəflər öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün heç bir vaxt, heç bir fürsəti əldən buraxmırlar.
Ermənilərin İran, Türkiyə, Suriya, Livan, daha neçə-neçə ölkələrdən Qafqaza köçürülməsi, Azərbaycan torpaqlarında əvvəlcə erməni vilayətinin, 1918-ci ildə isə İrəvan şəhərini və onun ətraflarını əhatə edən erməni dövlətinin yaradılması, 1923-cü ildə isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kimi qondarma bir qurumun təşkili, Ermənistan ərazisinin zaman-zaman Azərbaycan torpaqları hesabına genişləndirilməsi və bu gün Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal altında saxlanması – bütün bunlar həmin məqsədə doğru atılan addımlardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri vəzifəsində çalışan
Ə.M.Topçubaşov ermənilərin torpaq iddiası ilə əlaqədar bildirirdi: «Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ məsələsi 5, ya 10 kənd məsələsi deyil. Mübahisə bütöv 4 sancaq – Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir ki, burada erməni və müsəlmanların sayı bərabər olmasa
da, hər halda ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur, özü də onlar buranın yerli əhalisi deyildilər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən buraya köçənlərdir… Nəhayət, Qarabağın
özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlara qarşı məskundurlar»
M.M.Nəvvab yazır ki, ermənilərin törətdiyi davamlı cinayətlər onların havadarları tərəfindən
qəsdən yaradılmış cəzasızlıq mühitində inkişaf edərək 1903-1904-cü və 1905-1906-cı illərdə Bakıda, İrəvanda, Naxçıvanda, Təbrizdə, Xorasanda, Tiflisdə, Gəncədə qanlı qarşıdurmalara gətirib çıxartdı. «Elə ki rus dövləti Qafqaz məmləkətinə hakim oldu, hər yerdə sakitlik yarandı. Heç bir millətin bir-biri ilə işi yox idi. Hər kəs öz işi ilə məşğul idi və hər millət öz qanunu ilə məbədlərində
ibadət edirdilər. Heç bir millət bir-birinə hücum etmirdi.» (4,10-11) Müəllifin istinad etdiyi faktlardan bəlli olur ki, zamanı yetişincə rus imperialist siyasəti yenə də öz köhnə metodunu işə salır, qanlı
cinayətlərin, qırğınların təşkilində erməni din xadimləri və kilsələri mühüm rol oynayır... (4, 33-34)
Yaxud M.S.Ordubadi “Qanlı sənələr” əsərində baş vermiş iğtişaşların dörd mühüm səbəbini göstərirdi:
- erməni Daşnaksutyun komitəsinin müstəbid bir idarə üsulunu təşkil etməsi;
-məhəlli hökumət məmurlarının müharibə zamanlarında etinasızlığı, ermənilərin terrorları
qorxusundan bir tərəfi əldə saxlayıb, digər tərəfə növbənöv vicdansızlıqlar etmələri;
-müsəlmanların elmsizliyi və müasir işlərdən bixəbər olmaları;
-ermənilərin avtonomiya-idarə muxtariyyəti həvəsində olmaları. (5, 8-11)
M.S.Ordubadi törədilən iğtişaşların ermənilərin əvvəl Türkiyədə, bu baş tutmadıqda isə Qafqazda avtonomiya-idarə muxtariyyəti yaratmaq istəyindən qaynaqlandığını bildirərək belə bir qənaətə gəlir ki, «erməni və müsəlmanı müharibə səbəbinə bir-birindən ayırmaq niyyəti ilə Bakı quberniyasını və Gəncə quberniyasının aran yerlərini müsəlmanlara verib, İrəvan quberniyasını, Gəncə quberniyasının yaylaq və dağbasar ölkələrini ermənilərə verib, bunları da Qars sancağı ilə birləşdirib Erməni səltənəti təşkil etmək» (5, 10-11) - erməni milli siyasətinin əsasını təşkil edir.
Əli bəy Hüseynzadə 1905-ci ildə yazdığı «Siyasəti-fürusət» fəlsəfi-publisistik traktatında çar
Rusiyasının Qafqaz müsəlmanlarını kazak atlarının ayaqları altına salmaq, əzmək, əritmək barədə
tapşırığını yerinə yetirmiş dövlət naziri Pruşkeviçin İrana “səyahəti-sərgüzəştlərini” qələmə almaqla
çarizmin şah istibdadı ilə əməkdaşlığının Qafqazla bağlı sövdələşmə aparmaq, parçalanmış Azərbaycanı itaətdə saxlamaq mahiyyətinə işıq salır. O, göstərir ki, Pruşkeviçin İrana səfərində məqsəd
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şah irticasına azadlığı boğmaq üçün «məzhəb və təriqət» ixtilafı salmaq, milli qırğın törətmək planını öyrətməkdir. Yazıçı bunu “at oynatmaq siyasəti” kimi mənalandırır. (6)
Elə həmin illərdə Qafqazda baş verən qanlı hadisələrlə bağlı “Kaspi” qəzeti tərəfindən verilən “Bu
gün Qafqazda cərəyan edən hadisələr haqqında nə düşünürsünüz?” sualına cavabında məşhur rus yazıçısı
Maksim Qorki Zaqafqaziyada milli qırğın siyasəti yeridənləri “qara qüvvələr”, “parazitlər” adı ilə damğalayıb pisləyir, çarizmin xalqın iradəsinə qarşı namussuzcasına, qorxaqcasına mübarizəsi kimi lənətləyirdi.
O, yazırdı: “Sizdə baş verən hadisələri oxumaq və eşitmək adama çox ağır və eyibli gəlir... Sadədil, mehriban adamların indi onları yolundan çıxaran qara qüvvəyə tabe olaraq mənasız yerə və kor-koranə bir-birini
qırdıqlarına inanmaq nə qədər çətindir.” (7, 496)
Y.V.Çəmənzəminli 1918-ci ildə «Azərbaycan» qəzetində dərc etdirdiyi «Xarici siyasətimiz» adlı
məqaləsində «ermənilərin etnoqraf cığırlarından çıxmasından» narahatlığını bildirərək uzaqgörənliklə
yazırdı: «Böyük Ermənistan xəritəsini gördüm, üç dəniz arasında təşəkkül edəcək imiş: Ağ, Qara və Xəzər dənizləri arasında. Xəritədə Gəncə, Lənkəran, Salyan, Təbriz, Marağa və başqa şəhərlər də Ermənistana daxil edilmişdi. Əgər bu xəritə erməni milli amilinin şəkli isə, onda erməni məsələsi yenə bir çox
münaqişə və mücadiləyə səbəb olacaq və həlli yenə kağız üzərində qalacaqdır» (8, 265)
Nəriman Nərimanov 1922-ci ildə bəyan edirdi: “Sonralar Zaqafqaziya sovetləşənədək iki il ərzində
bu Zaqafqaziya respublikaları arasında silahlı toqquşmaya bais olan çəkişmələr məhz ərazi üstündə baş
verirdi. Zaqafqaziyanın nə qədər gənc qüvvəsi həlak oldu, nə qədəri ev-eşiksiz qaldı, nə qədər ailə ocağı
dağıdıldı, doğma torpaqdan ayrı düşmüş nə qədər qaçqın indi aclıqdan məhv olmaqdadır. Və bütün bunların hamısı da Zəngəzura, Qarabağa, Zaqatalaya, Loriyə və başqalarına görədir.” (9,54). Böyük vətənpərvər
V.İ.Leninə məktubunda Azərbaycanın tarixi torpaqlarının Ermənistana verilməsi məsələsinə kəskin surətdə hiddətini bildirirdi: «Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstan və Ermənistanın müstəqilliyini,
Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda o, Mərkəz, Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz
ərazilərini Ermənistana verir… …Çoxmillətli əhalinin hüquq və hissləri ilə belə zarafat etmək olmaz…
Mən qəti surətdə bildirirəm: Əgər Siz də bizim dəlillərə diqqət yetirməsəniz, məcbur olacağıq ki, bizim
geri çağırılmağımız barədə Mərkəz qarşısında məsələ qoyaq…” (10, 62-63 )
Məkrli planın ifşası, həmçinin C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıbəyli, Ə.Hüseynzadə,
M.Ə.Sabir, Ə.Ağaoğlu, Y.V.Çəmənzəminli, M.B.Məmmədzadə və digər şair, yazıçı, dramaturq və publisistlərimizin yaradıcılığında əksini tapır. Eləcə də, Azərbaycanın başı üzərində gəzən qovğalarla bağlı
çağdaş dövrün çoxlu sayda ədəbi materialı yaranıb: V.Babanlının “Ana intiqamı”, Nigarın “Daş hasar”,
Ə.Hacızadənin “Möcüzə”, N.Məmmədlinin “Zəngulə”, E.Mehrəliyevin “Doxsanıncı illər”, M.Abdullahın “Əvvəl.Axır”, A.Abbasın “Dolu” və s. Onların ideya-məzmununu professor Vilayət Quliyevin belə
bir fikri ilə ümumiləşdirmək olar. “Dünya indiyə qədər çox işğalçılar görüb. Bir çox millətlərin taleyinə
işğal olunmuş azilərdə yaşamaq nəsib olub. Ermənilərin işğal etdiyi torpaqlarda isə bir nəfər də olsun
azərbaycanlının yaşaması mümkün olmayıb və indi də mümkün deyil. Bu da hər şeydən əvvəl ermənilərin etnik təmizləmə məqsədi ilə kütləvi qırğınlara əl atdıqlarını və “yandırılmış torpaq siyasəti” nəticəsində işğal etdikləri əraziləri hər vasitə ilə “erməniləşdirdikləri”ni göstərir.” (2, 33)
Bəli, ölüm-itim olayları arxasında gizlənən siyasi kələklərin Azərbaycanın tarixi ərazilərinin işğalına yönələn səbəblərdən başqa bir şey olmadığı göz qabağındadır. Amerikalı alim Samuel A.Uimzin
qeyd etdiyi kimi: “1918-ci ildən başlayaraq əsas məxarici terrorizm, əsas mədaxili isə bütün dünyanın
xristianlarından edilən xarici yardım olan”, cəmi 150 yaşlı “qədim”, cubbulu Ermənistanın” (11, 13-15)
Qafqazda və Kiçik Asiyada fironluğunu “dovşanın cəngavərliyi” kimi şərh etmək yerinə düşərdi.
“Atan kazaklardır”
Atan ruslardır...
Birinci Pyotrun vəsiyyətindən
Boylanıb, dikəlib qalxır Rusiya
Gözlərini qıyıb, odlu lülədən
baxır Rusiya
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Bomba kimi, mərmi kimi
Yağır üstümüzə, yağır Rusiya.
Milli ədəbiyyatımız birmənalı şəkildə belə bir qənaətə gəlir ki, imperiya öz maraqlarına görə
Azərbaycan xalqını qolları qandalsız təsəvvür edə bilmir, Azərbaycan xalqını Prometey əzabına
məhkum etmişdir. Əks təqdirdə, erməni təcavüzünə etiraz edən dinc əhalini 1990-cı il yanvarın 20də qanına qəltan etməzdi. Ermənistana milyardlarla dollar dəyərində hərbi silah-sursat bağışlamazdı. Dünya isə bütün bunları görə-görə susur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi mötəbər bir beynəlxalq qurumun Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindən qeyd-şərtsiz
çıxarılması barədəki 3 qətnaməsinin yerinə yetirilməməsinə biganə qalır. Bu da onu göstərir ki,
Anarın “Otel otağı” povestinin qəhrəmanı Kərim Əsgəroğlunun düşündüyü kimi, bu tək bir Qarabağ davası deyil, hətta Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibə də deyil, böyük dövlətlərin gizli
əli, açıq maraqları var burda: “Savaş döyüş meydanlarından başqa çox uzaq məkanlarda cərəyan
edir, - dedi – böyük dövlətlərin paytaxtlarında, beynəlxalq şirkətlərin, mötəbər bankların, silah, neft,
narkotik alverçilərinin maraqları toqquşduqları yerlərdə. Dünya mass-mediasında, Moskvanın, Vaşinqtonun, Parisin hökumət kabinetlərində, hakimiyyət dəhlizlərində... din amilində...” Təsadüfi deyildir ki, dövrümüzün ədəbiyyatı Qarabağ savaşını xristian dininə mənsub birliyin ermənilərə havadarlıq etməsi, xristian dünyasının müsəlman aləminə qarşı müharibəsi anlamında dərk edir, separatizmə, terrorizmə, qaçaqmalçılığa himayədarlıq edən qara qüvvələri tənqid atəşinə tutur, şovinist
millətçi sövdələşmələri lənətləyir, müxtəlif bəhanələrlə öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək
istəməyən beynəlxalq təşkilatların problemə ikili standartlarla yanaşma meylini pisləyir.
***
Yazının sonunda yenə Prometey obrazına qayıtmaq istəyirəm.
Qafqaz elə həmin qoca, füsunkar və möhtəşəm Qafqazdır. İnsanlara od bəxş etmiş xeyirxah
Prometey hələ də hansısa zirvəsində zəncirdə qalıb və amerikalı alim Sula Benetin yazdığı kimi, o,
Qafqaz xalqları arasında xeyirxah ruhlu bir xilaskar kimi tanınıb. Bugünün Hоmerləri yeni «Odisseya»lar, Strabonları təzə “Coğrafiya”lar yazırlar. Amma Azərbaycanın Qarabağ dərdindən yox, neft,
qaz sərvətlərindən yazırlar. Avropalı Yasonlar yenə “Arqo” gəmisində “qızıl dəri” üçün axınla Qafqaza gəlir, qafqazlı Medeyalar yenə onlara vurulub arxalarınca gedir və kor-koranə məhəbbətlərinin
qurbanı olurlar... Biz qafqazlılar insansevərik, məhəbbət həmişə gözümüzü kor edir. Yenə də Qafqazda müxtəlif millətlər, mədəniyyətlər qaynayıb-qarışır, hətta köçüb getmiş “amozonlar”ın da yeri
boş qalmayıb, amma bu cəngavərlər də dünyanın dolaşıq işdəklərinə qorxu, səksəkə içində baxırlar.
İddialı imperiya hərislərinin iştahı yenə də qılıncdan itidir - təzə fəthlər, müstəmləkələr barədə düşünürlər, nə avropalılar Kolxiyə Dardanel keçidini, nə də ruslar Bərdəyə Kür yolunu yaddan çıxarmayıb, ancaq daha bir Ayetizlə, daha bir İsgəndərlə qarşılaşacaqlarından ehtiyat edirlər... Bir sözlə,
zaman keçir, nəsillər dəyişir, ədəbiyyat isə insana sevgisinə sadiq qalaraq yaxşını təqdir edib, pisi
lənətləyir, insanı, illah da bəşəriyyətin taleyinə cavabdeh olanları Hüseyn Cavid sayağı, Səməd Vurğun sayağı ağla, kamala çağırır. Ədəbiyyatın lənəti ağır, nəsihəti müdrik, hökmü dəyişməz olur.
Və siz, ey insan qanına yerikləmişlər! 800 il bundan əvvəl azərbaycanlı mütəfəkkir Eynəlqüzat Miyanəçinin müdrik kəlamını unutmayın: “Bəşəriyyət vahid bədəndir və əgər onun bircə hissəsi
ağrıyarsa, bütün bədən əziyyət çəkəcəkdir.” Necə ki, gözünüzün qarşısında, 30 il bundan əvvəl yenidən Qarabağda gürzə kimi baş qaldıran separatizm, terror, soyqırım, deportasiya, genosid ağrısını
siz də çəkməkdəsiniz və Prometey əzabını duymadıqca daha çox çəkəcəksiniz!
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CONTEMPORARY LITERARY THOUGHTS ABOUT PROMETHEUS
KINDNESS
N.C. Qahramanova
National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjavi
nara.amea@gmail.com
The article deals with the problem of incarnation of nationalistic-chauvinist and exponential
politics and the bloody tragedy that started against the Turks 200 years ago in the literature of
Azerbaijan.
The author clarifies both the roots and causes of nationalist-chauvinist and exponential
politics, as well as the impact on the artistic literature of the processes taking place in this context
by comparing both historical facts and literary products of different periods. Referring to art and
philosophical views, calls for the protection of human values.
Keywords: mythology, ethnic, chauvinist, expatriate
О ДОБРОТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОМЕТЕЯ СОВРЕМЕННЫЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЫСЛИ
Н.Дж. Гахраманова
Национальный музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
nara.amea@gmail.com
В статье повествуется о проблеме художественно-публицистического воплощения в
литературе Азербайджана национал - шовинистической и экспансионистской политики против азербайджанских тюрков, начавшейся 200 лет назад и продолжающейся по сегодняшний
день.
Автор разъясняет как корни, так и причины националистически - шовинистской и экспоненциальной политики, а также влияние на художественный словарь процессов, происходящих в этом контексте, сравнивая как исторические факты, так и литературные произведения разных периодов. Ссылаясь на художественно-философские взгляды напоминает нам о
том, что ценности человечества в опасности, и призывает к их защите.
Ключевые слова: мифология, этническая, шовинистская, экспатриантская
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CƏNUBİ AZƏRBAYCANIN MİLLİ GEYİMLƏRİ HAQQINDA
R.N. Rüstəmov
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
rustemovramil@mail.ru
Yazılı mənbələr və arxeoloji materiallar əsasında Zəncan və Həmədan ostanlarının geyim mədəniyyətinin tədqiqi böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Zəncan və Həmədan ostanlarının maddi
mədəniyyəti İrana daxil olan digər ərazilərlə müqayisədə nisbətən zəif öyrənilmişdir. Zəncan və Həmədan ostanlarının ərazisi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin yaranmasında və inkişafında əsas dayaq nöqtəsi olduğundan siyasi-iqtisadi mərkəz rolunu oynamışdır.
Açar sözlər: Cənubi Azərbaycan, baş geyimləri, kişi geyimləri, qadın geyimləri, geyim mədəniyyəti, toxunma geyimlər
Xalqımızın geyim mədəniyyətinin ilkin çağları haqqında məlumatları arxeoloji qazıntılardan,
Azərbaycan haqqında məlumat verən qədim və antik dövr tarixilərinin əsərlərindən, qayaüstü rəsmlərdən, təsviri materiallardan və b. mənbələrdən əldə edə bilirik. Bu mənbələrin araşdırılmasından
aydın olur ki, Azərbycan ərazisində məskunlaşan ilk insanların geyimləri təbii əldə edilən materiallardan (dəri, süni liflər, yarpaq və s.) olmaqla, istifadə tərzinə görə bürüncək, sarıq və örtmə və geymə kimi müxtəlif variantlarda özünü göstərmişdir. Hələ toxuculuq sənətinin meydana gəlmədiyi Paleolit və Mezolit dövrlərində ibtidai insaların başlıca geyimləri dəri bürüncəklər olmuşdur. İbtidai
insalar ovladıqları heyvanların ətini qida kimi qəbul etmiş, dərisini isə yağ-piy qalıqlarında qaşovlayıb təmizləmiş, sümük bizlər vasitəsilə deşib bir-birinə ağac sıyrıqlar ilə bağlamış, və beləliklə, primitiv bürüncəklər əldə etmişlər.
Bəşər tarixində “Neolit inqilabı” adlandırılan tarixi kəşflərin tərkib hissələrindən biri olan toxuculuğun meydana gəlməsi ilə insanların geyimlərində toxunma elementlərin ilk növləri müşahidə
olunur. Sonralar Neolit dövrünün sonu, Enolit dövrünün əvvəllərində artıq toxunma geyimlərin sayı
artır, insanlar təbiətin hazır məhsullarını mənimsəməkdən daha çox özləri istehsal sənayesini inkişaf
etdirirlər. Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri (daş və sümük bizlər, iynələr, sümük və gildən hazırlana əyirici alətlər, sümükdən dəri pardaxlayıcıları və s.) Enolit və Tunc dövrlərində toxuculuq sənətinin inkişaf etdyini əyani
fakatlarla sübut edir[1, 192]. Bu alət və avadanlıqlardan istifadə edən qədim dövr insanları yun və
digər təbii lifləri çox nazik şəkildə əyirmiş, paltar toxumaq vərdişlərinə yiyələnmişlər. Toxuma sənətinin daha da təkmilləşməsində dəzgah toxuculuğu mühüm rol oynamışdır. Mingəçevir qazıntılarından əldə eilən parça qalıqları və toxucu dəzgahın hissələri ilk orta əsrlərdə Azərbaycanda dəzgah
toxuculuğunun yayıldığı göstərir. Bəsit olmasına baxmayaraq, toxucu dəzgahı hörmə əməliyyatından toxunma texnikasına keçid mərhələsində qədim dövrə xas olan texniki vasitələr içərisində ən
mürəkkəb əmək aləti hesab olunurdu. Dəzgah toxuculuğuna keçməklə parça istehsalı və geyim növlərinə toxunması nisbətən artır və geyim elementlərinin sayı da çoxalırdı. Yazılı qaynaqların verdiyi
məlumata görə, hələ e.ə.IX əsrdə Aşşur hökdarı Aşşurnasirpal tarixi Manna (Azərbaycan) ərazisi
olan Zamya vilayətindən bac kimi yun və əlvan yun parçadan tikilmiş paltarlar alırmış. [2, 100]. Bu
dövrdən toxucluluq materialı kimi kətan, yun, sonrakı dövrlərdə isə pambıq və ipək əsas olmuşdur.
E.ə. V əsrdə yaşamış “tarixin atası” Herodot Azərbaycanda keyfiyyətli parçalar toxunduğunu, ağac
yarpaqları təbii boyadıldığını, həmin naxışların davamlılığını xüsusi olaraq qeyd etmişdir[3, 7].
Azərbaycanda geyim ehtiyaclarının ödənilməsi üçün hələ qədim dövrlərdən qoyun və quzu
yunu, keçi qəzili ilə yanaşı, dəvə yunundan da istifadə edilməsi məlumdur. Tarixçi Elianın verdiyi
məlumata görə, Albaniyanın Kaspiana vilayətində Milet yunundan heç də geri qalmayan zərifyunlu
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dəvələr saxlanılırdı. Azərbaycanın geyim mədəniyyəti tarixini araşdıran S.S. Dünyamalıyeva çoxlu
faktik materiallar (maddi mədəniyyət nümunələri, təsvirlər) və tarixi məxəzlədən çıxış edərək göstərir ki, eramızdan əvvəlki minilliklərdəki geyimlərin forması eramızın əvvəllərinə qədər də dəyişməmişdir. Ancaq alətlər (əyirmə və toxma alətlər) bir qədər təkmilləşmiş, III minillikdə əl ilə hörülərək
ensiz zolaqdan ibarət olan və əyinə kip yapışaraq, tam bədən formasının alan geyim, e.ə VIII əsrdə
eyniformalı, lakin sərbəst biçimli olmuş, e.ə. VI-V əsrlərdə isə xeyli eni materiallardan tikilməklə,
qırçınlanaraq kəmərlə belə yığılmışdır. Bu dövrün kişi və qadın geyimləri də bir-birindən çox fərqlənməmişdir[4, 243]. Geyimlər haqqında tarixi mənbələrin, təsviri materialların və maddi mədəniyyət nümunələrinin cəlb edilməsi ilə aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, eramızdan əvvəl I minillikdə
Azərbaycan əhalisi yun və kətanda toxunma köynək və şalvar geymiş, dəri bürüncəklərdən istifadə
etmiş, keçə və yun papaqlar gəzdirmiş, ayaqlarına isə ucları yuxarı qatlanmış dəri ayaqqabılar geymişlər. Paltar hazırlamaq üçün başlıca xammal yun, dəri, çox ehtimal ki, həm də keçə olmuşdur.
Xalq geyimlərinin təkmilləşmə prosesi orta əsrlər dövründə daha intensiv olmuşdur. İstər yazılı
mənbələr, istər arxeoloji qazıntıların nəticələri, istərsə də qayaüstü təsvirlər, şifahi xalq yaradıcılığı
nümunələri, Azərbaycanda olmuş səyyahların yol qeydləri və s. Azərbaycan xalq geyim fondunun
yeni geylərlə zənginləşdiyini izləməyə imkan verir. Bu dövrdə geyim materialları içərisində dəri və
yunla yanaşı, kətan və pambıqdan da geniş istifadə olunduğu qeyd edilir. Pambıq və kətandan bir
qayda olaraq, “bez” adlanan parça hazırlanırdı. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında “əski pambıq bez
olmaz” ifadəsi, dastan qəhrəmanı Qanturalının “altunlu incə kətan bezini belinə sarıması”, eləcə də
Azərbaycanda pambıq yetişdirilməsi haqqında yazılı qaynaqlar və arxeoloji dəlillər sübut edir ki,
bəhs olunan dövrdə kətan və parçalar geyim materialları içərisində özünəməxsus yer tutmuşdur[5,
l6-17].
Erkən orta əsrlərin Azərbaycan kişi və qadın geyimləri haqqında ətraflı məlumatları “KitabiDədə Qorqud” dastanından almaq olar. Burada kişi və qadın geyimlərində kömlək (köynək), şalvar
(“mahmudi şalvar”, “al məxmuru şalvar”), cübbə (“samur cübbə”), çuxa (adi və doqquzlama 18 –
doqquz qırçınlı çuxa), kaftan (uzun və qısaqol, yaxası açıq, ağ və qırmızı parçadan tikilən üst geyim
növü), qurşaq (“altunlu incə kətan bez”), kürk və yapıncının (“kəpənək”); eləcə də baş geyimlərində
xanların tacı, bəylərin baş sarığı (çalma, dolbənd), börk (keçə börkü, külah, niqab, duvaq, yaşmaq
və çəmbərin (dingə); ayaqqabı növlərində isə başmaq, ədik (çəkməni xatırladan uzunboğaz kişi
ayaqqabısı), soqman (topuğa qədər boğazı olan ayaqqabı) və sərmuzənin (qadın ayaqqabısı) xalqın
geyim fondunda üstünlük təşkil etdiyi aydınlaşır. Sasanilər imperiyasının ərəblərə qarşı mübarizəsində Sasanilər tərəfindən bu döyüşlərdə iştirak etmiş Cavanşiri mükafatlandırmış Sasani hökmdarı
III Yezdəgird onun belinə mirvari ilə işlənmiş qızıl kəmər və qızıl saplı qılınc bağlatmış, qollarına
qolbaqlar saldırmış, başına daş-qaşlı tac qoydurmuş, boynuna ağır mirvari boyunbağlar asdırmış,
çiyninə taftadan tikilmiş şah geyimi saldırmış və zərli ipək parçadan tikilmiş dörd qotazlı mavi
rəngli şalvar geydirtmişdir[6, 76].
VII-IX əsrlərdə Azərbaycan şəhərlərinin ənənəvi əmtəə mallarından bəhs edən ərəb müəllifləri yerli və dünya bazarlarına Bərdədən ipək, yaxşı pərdələr, müxtəlif parçalardan tikilmiş paltarlar,
Dərbənddən isə kətan parçalar, onların boyanmasına istifadə edilən “qırmız” deyilən qiymətli boyaq
maddəsi və marena ixrac edildiyini qeyd edirlər. Azərbaycanın “intibah dövrü” hesab edilən XII
əsrdə yaşamış böyük şair N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində həmin dövrün parça materialları və geyim
növləri haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlirik. Bu dövrdə yüksək keyfiyyətli parça növləri içərisində ipək parçaların geniş çeşidindən (atlas, pərniyan, qumaş, diba, gurçeşm ipəyi, şüştər ipəyi,
zərbaf və s.) söhbət açan şair, Azərbaycanda qadın və kişi geyimlərindən köynək, arxalıq, şalvar,
kürk, çuxa, əba, cübbə, qəba, papaq, qəsəb, əmmamə, çarıq, xətayi, başmaq, corab, ləbbadə, nimtənə, don, çalma, qaftan və s.-nin xalqın gündəlik məişətində və bayramlıq geyim dəstlərində əsas yer
tutduğunu söyləyir[7, 25].
İstər miniatür məktəbi nümayəndələrinin yaradıcılığında, istərsə də Azərbaycanda olmuş xarici ölkə səyyah və coğrafiyaşünaslarının (Q.Klavixo, A.Kontarini, A.Cenkinson, A.Eduarde, L.Cepmen, D.Deket, T.Benster və b.) yolqeydlərində və əsərlərində xalq geyimlərində olan rəng harmoni141
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yası, biçim gözəlliyi, simmetriya, geyimi daşıma zövqü və s. yüksək qiymətləndirilmişdir ki, bu da
XIV-XV yüzilliklər Azərbaycan geyim mədəniyyətinin daha da zəngiləşdiyini bir daha sübut edir.
XVI yüzillik Azərbaycanın siyasi tarixində mühüm dövr olduğu kimi, geyim mədəniyyəti ənənələrinin zəngiləşdiyi dövr kimi də diqqəti cəlb edir. Bu dövrə aid edilən süjetli parça növlərinin dünyanın bir çox muzeylərinin (Moskvada Silah Palantası, ABŞ-da-Bostonda İncəsənət Muzeyi, Londonda Viktoriya-Albert Muzeyi, Budapeşt Dekorativ Sənətlər Muzeyi, Parisdə Dekorativ Sənətlər Muzeyi və s.), eləcə də ayrı-ayrı kolleksiya sahiblərinin (Nyu-Yorkda cənab Morun, Parisdə cənab Levenin və b.) şəxsi kolleksiyalarını bəzəməsi son orta əsrlərdə Azərbaycanda, xüsusilə Təbrizdə parça istehsalının ənənəvi milli zəmin üzərində yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini təsdiq edir. Bütün bu
parçalardan hazırlanan kişi və qadın geyimləri özünün mühafizəkarlığını sonrakı yüzilliklərdə də
saxlamış, biçilmə tərzində və tikiş üslubunda müəyyən dəyişiklikləri, bədii-dekorativ çalarları və lokal xüsusiyyətlərini nəzərə almasaq, demək olar ki, bütünlüklə təkrarlanmışdır. XVI-XVIII yüzillikərin qadın geyim dəsti içərisində, əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi, yenə də alt və üst köynəyi (qaftan),
dizlik, tuman, arxalıq, çuxa, cübbə, çəpkən, balaqlar dizə və ya dabana qədər çatan şalvar, xəz bürüncək əsas yer tutmuşdur. Səfəvilər dövründə Azərbaycan kişi əhalisinin geyimlərində köynək və
şalvarla yanaşı, çuxa, arxalıq, kürk, qurşaq, qəba, cübbə, başmaq, çama-əmmamə və s. həm gündəlik, həm də mərasim geyim növləri kimi məlum olmuşdur.
Azərbaycanın qadın milli geyimləri “alt paltarları”, və “üst paltarları” olmaqla iki variantda
mövcud olmuşdur. Qadın alt paltarları alt köynəyi (müxtəlif bölgələrdə ona “can köynəyi” və “ət
köynəyi” də deyirdilər), cütbalaq (enli şalvar) və darbalaqdan (dizlik) ibarət olmuşdur. Qadın alt geyimləri müxətlif biçimli tumandan (şəltə, cüttuman), darbalaq və cütbalaq (taylı tuman) kimi geyim
elementlərindən ibarət idi. Cütbalaq (taylı tuman) adətən tünd rəngli parçalardan (göy, palıdı, qara,
qırmızı) iki ayrıca balaq kimi biçilir, xişdəklə (və ya miyança ilə) birləşdirilir, beldə saxlanması
üçün yuxarı hissəsi büzülərək orada “nifə” tikilir, və nifədən keçirilən (tumanbağı) vasitəsi ilə bağlanırdı. Bunu üçün 4 m-dən 8 m-ə qədər parça gərək olurdu. Balaqların gen olması, sərbəst hərəkət
üçün imkan yaratması, qadın orqanizmini yaxşı mühafizə etməsi və s. kimi cəhətləri nəzərə alaraq
bəzi tədqiqatçılar taylı tumanın məhz köçmə həyat tərzi keçirən xalqlar arasında meydana gəldiyini
qeyd edirlər. Məişət şəraitindən və maddi imkandan asılı olaraq taylı tuman həm alt paltarı, həm də
üst geyimi kimi istifadə olunurdu[8, 122].
Darbalaq bədənə kip yapışmaqla tikilən geyim növü olub, taylı tumanın altından geyilirdi. Qadın üst geyim tiplərinin əsas elementlərindən biri üst köynəyi idi. Azərbaycanın bütün etnoqrafik bölgələrinin qadın geyimlərinin mühüm elementlərindən biri olan üst köynəyi ayrı-ayrı məhəlli xüsusiyyətləri (bunlar özünü xırda detallarda göstərirdi) nəzərə almasaq, demək olar ki, ümumi
səciyyə kəsb etmişdir. O, kəsmə və tuniki biçim üsulunda tikilərək, qollarının ağzı bilərzikli və yelpazəli olurdu. Azərbaycanda geniş yayılmış üst geyim elementlərindən biri də arxalıq olmuşdur.
Varlılarda tirmə, tafta, atlas, xara, zərxara, məxmər, darayı, qanovuz və b. parçalardan, kasıblarda
isə sətin, qara lastik və digər ucuz parçalardan tikilən arxalıq Abşeronda “don” Azərbaycanın qərb
bölgələrində isə “küləcə” adı ilə yayılmışdır. Bəzi məhəlli xüsusiyyətlərinə və lokal elementlərinə
baxmayaraq, Azərbaycan qadın arxalıqlarının əksəriyyəti gövdə ilə bədən hüdudunda 2-3 ədəd çarpazla və ya düymə ilə (basma pilək) bağlanırdı ki, bu da belə kip oturmaqla, qadın görkəminin olduğu kimi saxlayırdı. Arxalığın yaxasına “midaxıl”, “həbbabi qızıl”, nazik uzunsov gümüş muncuqlardan ibarət “gümüş sərmə”, qızıl və gümüş pullar, qızıl qozalardan ibarət “yaxalıq” və s. tutmaq dəb
idi. Mövsümi səciyyəli qadın geyimlərindən bir tipini də kurdi (eşmək) təşkil edirdi. Adətən, onu
məxmər, ayulduz, bafta, tirmə və b. parçalardan tikir, bəzən də yaxşı aşılanmış dəridən, xəzi içəriyə
olmaqla hazırlayırdılar. Bu zaman kurdi astarlı tikilırdi. Azərbaycanda tünd sarı rəngli dəridən hazırlanmış və üzəri eyni rəng ipək sapla naxışlanmış Xorasan kurdisinə böyük üstünlük verilirdi. Parçadan hazırlanan kurdilər isə yerli bazarlarda satılalma üsulu ilə əldə edilirdi. Adətən, qolsuz və yarımqol tikilən kurdinin (eşməyin) ətəyinə, peş (çapıq) yerinə, yaxa və qol kəsiklərinin ətrafına xəz
qoyulurdu. Kurdi yarımqol tikildikdə eşmək adlanırdı. Bəzən kurdini sırıqlı formasında da tikirdilər.
Onun üçün parçanın üstünə yun döşənir, astar tikili və ətraflara xız qoyularaq sırınırdı. Xəzin ətrafı
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isə baftaya tutulurdu. Qarabağ kurdisi bədəbə kip yapışır, qolsuz tikilir, xəz və baftadan başqa heç
bir bəzəyi olmurdu.
Qadın baş geyimləri qeymə (qoyma) və bağlama ( örtmə) olmaqla iki qrupa bölünürdü. Birinci qrup baş geyimlərinə təsək (çəpçik), çutqu, araqçın, dingə, ikinci qrup baş geyimlərinə isə müxtəlif ölçülü və adlı ləçəklər, çalmalar, kəlağıyalar, şallar, örpəklər, eləcə də niqab, rübənd, çutquqabağı, çadar, çarşab, duvaq və s. aid idi. Geymə (qoyma) tipli qadın baş geyimlərinin bir qisminin dəmürəkkəb quruluşlu “dingə” və “çalma”lar təşkil edirdi. Kəndli qadınlar əsasən baş şalının boyuna
dolana qanadı ilə ağız və burunun ucuna yaşmaq alırdılar. Muğan bölgəsində bu məqsədlə boyuna,
dörd qatlanıb dolanan ayrıca şaldan da istifadə edilirdi. əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınlarının
ənənəvi ayaq geyimləri corab, badış, çarmıq, şətəl, çust, nəleyin, məst, lapçın (nafçıl), dabanlı uzunboğaz və yarımboğaz çəkmə, quşkeçən, kəlik və s.-dən ibarət olmuşdur[9, 59].
1598-ci ildə Abel Pinkon tərəfindən şah Abbas dövrü geyimlərinin bu təsviri XVI əsrdən etibarən farsca kişi geyimlərini anlamaq üçün bir başlanğıc nöqtəsi təmin edir. Ancaq miniatürləri nəzərdən keçirərək, Pinkonun təsviri ilə geyimlərə daha dəqiq şərh verə bilərik. Kişilər üçün çalarlar
zir-şalvar yəni, şalvaraltı adlı bir cüt qısa şalvarla məhdudlaşdı. Nadir miniatürlərdə işçilər və kölələr yalnız bu geyimlərdən istifadə edirdilər. Zir-şalvarın üzərindən şalvar geyilirdi. XVI əsrdə şalvarlar haqqında məlumat üçün ilk mənbə kimi miniatürlərə müraciət etsək, bu dövrə aid mövcud
olan material demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yalnız Misirdən və Türkiyədən gətirilən şalvarlar
bu dövrdə səfəvi geyimləri üçün də istifadə edilirdi. Həm kişilər, həm də qadınlar “pirahan”adını
alan köynək geyirdilər. Köynəkləriki cins üçün də ümumiyyətlə pambıq və ipəkdən hazırlanmışdır[10, 120]. Ser Con Şardin öz qeydlərində kişilər tərəfindən geyilən köynəyi bu cürtəsvir edir:
“Bu köynək uzun olub, insanın dizlərini örtərək, onların çəkmələrinə qədər çatırdı. Heç bir yaxalığı
olmayan bu geyim Allaha həmd-səna ilə əhatələnmiş yuvarlaklar və kufi yazılarla bəzədilmişdir.
Bədəni, mərkəz və qol hissələri düzbucaqlı formadadır. Bu dizayn üsulu XVI əsrdə Yaxın Şərqdə
çox geniş yayılmışdır. Berlindəki İslam incəsənət muzeyində yerləşən qolsuz palto bu geyimə nümunə ola bilər və Şardinin təsvirinə uyğun gəlir. Bu geyimin üzərindən bir üst geyimi geyinilirdi.
Üst geyiminqısa qolları olduğu zaman, bir kurdi olaraq bilinir. Üst geyimivə ya kurdi ümumiyyətlə
ipək, pambıq və ya kətan ilə bəzədilmiş olan zərli parçadan hazırlanırdı. Bir üst geyimi və ya kurdinin əsas dekorasiyası bəzən toxunmuş və ya işlənmiş yaxalıq ilə bəzədilmişdir. Bu tip geyimlər XIV
əsrdən bu günə qədər Persiyada hazırlanmışdır. Ser Con Şardin üst geyimibu cür təsvir edir: “Qadınların alt tumanı kimi geniş olub, lakin qurşaq üzərindən iki dəfə keçir və qollarının üstündə saçaq
və biləkdə düymələri var. Amerikanın İran İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun keçmiş kuratoru
Ufam Pope da XVI əsrin əvvəllərinə aid üst geyimində düymələrdən geniş istifadə edildiyini qeyd
etmişdir. 1627-ci ildə Persiyanı ziyarət edən avropalı Tomas Herbert isə kişilər tərəfindən geyilən
səndəllərin aşağıdakı təsvirini verir: “Onların belləri təxminən səkkiz metr uzunluğunda gözəl ipək
və qızıl dəsmallarla örtülür; bunlar keyfiyyətinə görə fərqlənirlər və onları geyənlərin hansı təbəqəyə mənsub olduğunu asanlıqla ayırmaq olurr: Belə ki, varlılar, tacirlər və digər yüksək silkə mənsub
olanlar qızıldan, qızılgüllərlə toxunmuş paltarlar, aşağı silkə mənsub olanlar isə ipək və yundan hazırlanmış paltarlar geyinirdilər. İpək parçadan hazırlanan paltarlar boş, axıcı olmaqla qısa və ya
uzun qollara malik idi. Qolları uzun olduqda, tez-tez qolun dirsəkdən yuxarıya uzanan girdiyi hissədə üfüqi kəsik olardı [11, 89]. Ser Şardin kürk növlərini də təsvir edərək onların samur dərisindən
hazırlandığını qeyd etmişdir. Bu dövrdə əhalinin istifadə etdiyi zinət əşyaları haqqında dəqiq qərar
vermək çətindir. XVI-XVII əsrlər miniatürlərdə corab nümunələrinə aid materiallara da rast gəlmək
mümkündür. Tomas Herbert qeyd etmişdir ki: "... birlikdə həkk və çoraplar tikilir, insanlar yundan
hazırlanmış uzunboğaz corablar geyinirdilər. Miniatürlərdə kişilər çakçur və ya patava adlı ayaqqabı növündən istifadə edir, üzəri isə simli bağlama ilə bağlanırdı. Bu cür geyimdə olan kişilər iş görən vəziyyətdə və ümumiyyətlə açıq havada, tez-tez at üstündə təsvir edilmiş, zirehli geyim zamanı
isə bəzən çəkmələr geyindilər. Əhalinin baş geyimləri başlıca olaraq amim, mandil, dastar, tac və
pagri adlı geyimlər idi. Tac XVI əsrin sonlarına qədər uzun bir müddət istifadə edilmiş, yundan və
kətandan hazırlanırdı. XVI əsrin sonlarına aid miniatürlərdə bu baş geyimləri konusvari forma ala143
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raq geniş şəkildə yayılmağa başladı. Əvvəllər tac daha qısa idi, lakin vaxt keçdikdən sonra Səfəvilər
dövründə aşınan bu geyim konusvari forma almışdır. Ser Con Şardin mandalı izah edir: "Bu papaqlar ağ parçadan hazırlanmışdır və onu gözəl bir ipək və qızılı işləmələr ilə əhatə edirlər. Papağın ortasında bir lələk də olur. Güney Azərbaycan üçün xarakterik olan bu baş geyimləri ipək və qızıl ilə
və ya gümüş ilə toxunduğundan həddindən artıq çox qiymətli idi, üstəlik insanlar ancaq bayramlar,
əyləncələr və xüsusi günlərdə geyinirdilər. Şardın də mandalın çəkisi haqqında şikayət edir və hər
yerdə 6 ilə 15 kiloqram ağırlığında olduğunu söyləyir. Bir mandal, ehtimal ki, şapka kimi hazırlanmışdı ki, onlar bəzən qırmızı, mavi və ya sarı və s. rənglərdə olmuşdur. Bəzi minyatürlərdə, yüksək
vəzifəli insanların istifadə etdiyi bir qapaqlı kiçik bir tac kimi görünən şapka təsvirləri diqqəti cəlb
edir. Bu şapka bir tac kulah olaraq adlandırılırdı və qədim İran-Türk və Hind-Buddist şapkaları əsasında inkişaf etdi. Bu cür şapkalar mərkəzi yuvarlaq, üstü isə konus formalı olurdu. Moğollar da
eyni şapka istifadə edirdilər. Müasir monqol şapkalarını (yüzillərdir eyni şəkildə düzəldilmiş) nəzərdən keçirərək, bu şapkaların tikilməsini təxmin edə bilərik[12, 90].
XVI əsr qadın paltarları, onların tədqiqi və araşdırılması çətindir. Çünki tədqiqatlarda qadın
geyimlərinin öyrənilməsinə nisbətən az yer verilmişdir. XVII əsrin əvvəlindən etibarən bir qadın
geyimlərindən danışarkən köynəkləri, şalvarları və corabları göstərə bilərik. Ser Şardin qadınların
şalvarlarını və corabını təsvir edir: "Qadın corabları yumşaq dəri ilə hazırlanmış botlar idi. Onlar tək
və ya tərlik ilə geyilə bilərdi. Bunlar gödək corab adlanır və həm kişilər, həm də qadınlar tərəfindən
geyilirdi. Bəzən nəqş-e adlı şalvar geyirdilər. Bu şalvarlar naxışlarla tamamlanan diaqonal zolaqlar
ilə bəzədilmişdi. Yəqin ki, onlar aşağı siniflər və ya köçəri qəbilələrdən olan qadınlar tərəfindən geyilirdi. XVII əsrin əvvəllərində bu tip şalvarların nümunələri olmadığı halda, naqş-e geymiş qadınların təsvir olunduğu miniatürlərə rast gəlinmişdir. Qadın köynəklərikişi köynəklərindənfərqli idi.
Köynəyinüst kənarına tikilmiş bir sıra incilər olduğu miniatürlərdə aydın şəkildə təsvir edilmişdir.
Köynəkçox gözəl pambıq cunadan hazırlanmışdır. Köynəklərdüzbucaqlı, yarımbəndlərdən ibarətdir
olmaqla, uzun düzbucaqlı qollara malikdir. Kənarlar, əlavə dekorativ element daxil etmək üçün daha güclü bir kənar barmaq ilmə ilə toxunmuşdur. Köynəküzərindən qadınlar ziri qaba (alt geyimi)
adlı paltar geyirdi. Miniatürlər alt geyiminin tünd rəngdə və ya naxışlı formada olduğunu göstərir[13, 57]. Alt geyimi, rüyi qaba (üst geyimi) ilə müqayisədə qısa və orta ölçüdə olurdu. Bu geyim
uzun qollara malik idi və ipəkdən hazırlanırdı. Rüyi qaba daha sonra bir kəmər vasitəsilə bağlanırdı,
lakin kişilərdən fərqli olaraq, qadınların kəmərlərindən asılı bir şeyə (xəncər) nadir hallarda rast gəlinir. Ancaq belindəki kəmərə kiçik xəncərlər taxan şahzadə qadınlar da olmuşdur. Bəzi miniatürlərdə onların saçları çiyinlərində təsvir olunur. Qadınlar saçını sarı və narıncı qotazlı parça və ya başlıqlar ilə örtürlər. Bu örtüklər müxtəlif nümunələrlə təsvir olunur. Bu nümunələr naxışlanmış və ya
boyanmış ola bilər. Bunlardan ən sadəsi qadınlar tərəfindən geyilən əsas baş geyimi çarqaddır. Çarqad ipək, pambıq və ya kətandan hazırlanmış kvadrat ağ şaldır. Bu şal çənənin altına bağlanırdı.
Yuxarıda təsvir edildiyi kimi, nəcib xanımlar da tac kulah (taclı papaq) geyirdilər. Tac kulah, Avropa koronetinin ekvivalentidir. Şarden I Şah Abbasın şahzadələrinin birinin hədiyyə etdiyi tac kulah
üçün istifadə edilmiş incilərin bir qrupunu təsvir edir: "Onun üstü hər biri 24 karatlıq ağırlığında
olan, Şərq incilərindən ibarət idi[14, 81]. Bəzi miniatürlərdə bəzən başın üstündən geyilən kiçik,
qatlanmış şərfdən istifadə edildiyi də göstərilmişdir. Jennifer Scarcenin sözlərinə görə, bu əslində
qadının şarqatı (üz örtüyü növü), pişek (qara at saçından hazırlanmış üz örtüyü) və ya burqu (gözləri
üçün deşikli üz örtüsü) çəkmək cəhdidir. XVI əsrin sonlarında daha dəqiqləşdirilmiş miniatürlərdə,
bu uyğunlaşma əslində yarım qatlanan kiçik bir üçbucaq örtük ola bilər. Qadın zinət əşyaları adətən
sırğalar, bilərziklər, bir və ya iki üzük ilə məhdudlaşırdı. Ermitaj muzeyində XVI əsrə aid bu cür qadın bilərzikləri nümunələri vardır. Bəzən ortasında kiçicik bir çatna olan boyunbağılara da təsadüf
olunmuş, bu xırda çantada və ya kisədə isə allaha ibadət və dua üçün kitabçalar yerləşdirilirdi. Orta
əsrlərin qadınları da makyajdan istifadə edirdilər. İdeal qaşlar nazik, uzun formalı bir-birlərinə bitişdirilmiş formada olurdu. Qadınlar dodaq boyası kimi dərinin yüngülləşdirilməsi üçün ağ toz və ya
bəlkə də qurğuşun istifadə edilmişdir [15, 16]. Tomas Herbert, dərilərinin solğun görünməməsi və
yanaqları parlaq göstərilməsi üçün kosmetik vasitələrdən istifadə etdildiyini qeyd etmişdir. Bu dövr144
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də həm də qadınlar xınadan istifadə edirdilər. Xına hər iki əlində və ayaqda istifadə edilmişdir. İctimaiyyətdə qadınlar ümumiyyətlə bir çadra geyindilər. Çadra - başdan ayağa qədər bütün bədəni
əhatə edən uzun bir örtükdür. Bəzi miniatürlərdə zadəgan qadınlar çadırsız açıq havada görünürlər.
Çarşı kimi açıq bir ictimai yerdə isə zadəgan qadınlar ümumiyyətlə çadra ilə təsvir olunur. Ümumiyyətlə, yalnız qadın nə qədər yüksək mənsəbə sahib olarsa bir o qədər daha çox örtülü ola bilər.
Qullara örtük qadağandır. Qoca qadınlar və yetkinlik yaşına çatmayan qızlar da örtünməyə məcbur
edilməmişdir. Zəngin mənbələrin və dayanıqlı paltarların olmaması səbəbindən davamlı geyimlər
aşkar edildikdən və öyrənildikdən sonra, biz daha çox məlumatın işıqlandırılacağına ümid edə bilərik. O zamana qədər yalnız ortaq bir moda ola biləcək şeyləri yenidən qurmaq üçün əlimizdə olan
resurslardan istifadə edə bilərik[16, 11].
Həmədan şəhərində Nuşicantəpəsi, Babacantəpə, Godintəpə və s. qazıntıları yalnız Midiyanın
arxitekturası və maddi mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini və təsirini göstərir. Burada aşkar edilən heyvanbaşlı incəsənət nümunələri sak və skit tayfalarına məxusdur. Ümumiyyətlə, İranın maddi mədəniyyət nümunələrində türk mədəniyyətinin izləri olduqca çoxdur. Bu kimi faktlar fars mədəniyyətinin möhtəşəmliyi haqqındakı mülahizələri iflasa uğratmış və farslardan əvvəl burada türk tayfalarının yaşadığı öz sübutunu tapmışdır. Fars mədəniyyətinin özü belə qədim türk mədəniyyəti əsasında
formalaşmışdır[17, 64].
Həmədan və Zəncan ostanlarının qədim geyim nümunələri haqqında hələ elmi ədəbiyyatda
birmənalı olaraq fikir formalaşmamışdır. E.ə.V-IV əsrlərdə Midiya geyim elementləri fars həyat tərzinə daxil olmuşdur və bu geyimlərin təsvirində onlar birlikdə xarakterizə olunur. Elam və Anşan
geyim elementləri kişi və qadınların geyimlərində öz əksini tapır. Ən dəbdəbəli və möhtəşəm geyim
növü xalat idi. Bu tip üst geyim müəyyən bir etnik xüsusiyyətlərlə tikilmişdir. Bu, ümumiyyətlə, daha uzun qolları olan geniş geyimdir. Xalatlar, bir cüt bağla dar bir dayama yaxası vardı. Kişi saç
modelinin ən xarakterik detalları arxadan uzadılmış orta bir tük idi ki, bu üslub da qədim türk saç
üslublarından idi.
Nəticə: Zəncan və Həmədan ostanlarında aparılan arxeoloji tədqiqat və qazıntı işlərindən sonra belə nəticəyə gəlmək olur ki, bura ticarət və daxili yollarının kəsişdiyi ərazidə yerləşməklə Orta
əsrlərdə Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynamışdır.
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ABOUT THE TRADITIONAL CLOTHES OF SOUTH AZERBAIJAN
R.N. Rüstemov
Institute of Oriental Studies named after academician Z.M.Bunyadov of ANAS
rustemovramil@mail.ru
Investigation of clothing culture of Zanjan and Hamadan provinces on the basis of written
sources and archeological materials has great scientific significance. Because the material culture of
the Zanjan and Hamadan provinces has been poorly studied compared to other parts of Iran. As the
territory of Zanjan and Hamadan provinces are the main point in the establishment and development
of Azerbaijan's trade relations have played the role of political and economic center.
Keywords: South Azerbaijan, headwear, Man's clothes, women clothing, clothing culture,
knitted clothes.
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДА ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
P.H. Рустамов
Институт Востоковедения им. акад. З.М. Буньядова НАНА
rustemovramil@mail.ru
Исследование культуры одежды провинций Занджан и Хамадан на основе письменных
источников и археологических материалов имеет большое научное значение. Потому что
материальная культура провинций Занджан и Хамадан была слабо изучена по сравнению с
другими частями Ирана. Поскольку территория Занджанской и Хамаданской областей
является основным оплотом в установлении и развитии торговых отношений Азербайджана,
они играли роль политико-экономического центра.
Ключевые слова: Южный Азербайджан, головной убор, мужской одежды, женская
одежда, культураодежды, вязаная одежда.
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UOT 81 (091)
M.F.AXUNDZADƏNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ TABESİZ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ
KOMPONENTLƏRİNİN SEMANTİK-QRAMMATİK ƏLAQƏSİ
S.V. Şərifova
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
sekine.serifova@mail.ru
Bərabərhüquqlu asılılıq əsasında formalaşan tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri
arasında müəyyən məna əlaqələri vardır. Komponentlərarası məna əlaqələri sadalama, səbəb-nəticə, qarşılaşdırma-ziddiyyət, bölüşdürmə, aydınlaşdırma, qoşulma anlayışları əsasında müəyyənləşdirilir. Bu mənaların ifadə olunduğu proses müəyyən zaman çərçivəsindədir.
Açar sözlər: M.F.Axundzadə, tabesiz mürəkkəb cümlə, məna əlaqələri, semantik və qrammatik sıralama.
Bərabərhüquqlu asılılıq əsasında formalaşan tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında müəyyən məna əlaqələri vardır. Komponentlərarası məna əlaqələri sadalama, səbəb-nəticə,
qarşılaşdırma-ziddiyyət, bölüşdürmə, aydınlaşdırma, qoşulma anlayışları əsasında müəyyənləşdirilir. Bu mənaların ifadə olunduğu proses müəyyən zaman çərçivəsindədir.
Məna əlaqələrində semantik sıralanmanın rolu böyükdür. Ə.Cavadov göstərir ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin sıralanması məna əlaqələrinin meydana çıxmasına səbəb olur.
Yəni bu və ya digər məna əlaqəsi komponentlərin sıralanması və semantik birliyi nəticəsində yaranır. Onun fikrincə, Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif şəkildə təsnif edilən məna əlaqələri qarşılaşdırma, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, zaman ətrafında dövr edir və bu əlaqə formaları ziddiyyət, səbəbnəticə, təhlil və tərkib kateqoriyalarına uyğun gəlir [1, s. 99-104].
Tabesiz mürəkkəb cümlənin müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənən və semantik-sintaktik
cəhətdən fərqlənməyən bütün məna əlaqələri: birləşdirmə (eynizamanlı və ardıcılzamanlı birləşdirmə), səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, bölüşdürmə, qoşulma XIX yüzillikdə Azərbaycan
ədəbiyyatına çox böyük yeniliklərlə daxil olan M.F.Axundzadənin əsərlərinin dilində müşahidə olunur. Bu cümlələri məna əlaqələrinə görə daha geniş şəkildə nəzərdən keçirək.
Birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bu məna əlaqəsinin əsas əlaməti komponentlərdə verilən hadisələrin sadalama intonasiyası ilə bağlı olmasıdır. Sadalama intonasiyası bu cümlələrin ikikomponentli və çoxkomponentli olmasına şərait yaradır. Belə cümlələrdə ya eyni anda, ya
da ardıcıl olaraq sadalama baş verir. Müəyyən zaman çərçivəsində bitmiş və ya bitməmiş hadisələr
sadalanır. Sadalanan həmin komponentlər semantik-sintaktik cəhətdən birləşərək birləşdirmə əlaqəli
tabesiz mürəkkəb cümləni yaradır. Bu cəhətinə görə birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr
iki qrupa ayrılır:
1) eynizamanlı birləşdirmə; 2) ardıcılzamanlı birləşdirmə.
1)

Eynizamanlı birləşdirmə.

Birləşdirmə əlaqəsinin bu növündə eyni anda baş verən və bitməmiş hadisələr sadalanaraq
sintaktik bütöv əmələ gətirir. Sadalanan hadisələrdən hansının birinci, hansının ikinci, üçüncü və s.
olmasına fərq qoyulmur. Ona görə də bu növ cümlələrdə komponentlərin yerini asanlıqla dəyişmək
mümkündür. Bu cəhətinə görə birləşdirmə əlaqəsinin bu növü “zaman əlaqəsi” də adlanmışdır.
M.F.Axundzadənin əsərlərində eynizamanlı birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin
komponentləri bir-birinə ya intonasiya, ya da tabesizlik bağlayıcıları (və, da, də, həm, həm də, nə,
nə də) ilə bağlanır:
Nuxulular. Molla Həmid, bu dərviş nədir, bu xoruz nədir? [4, s.37]. Taxılımızı kim yığacaq,
xırmanımızı kim döyəcək [4, s.149]. Heydər bəy. ... nə inək yağı var, nə qoyun yağı [4, s.130]. Çə147
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mənin üst tərəfi getdikcə uca, qarlı dağlara müttəsil olur və qabağında bir dərə var, içindən bir balaca çay axır [4, s.35]. Ağa Kərim. Mübarək addır. Əziz bəy, mən sizinlə göftgu edim, Səkinə xanım
da eşitsin [4, s.165]. Kimisi bu cəhətdən ölür və kimisi zəif və lağər olur [4, s.206] və s.
Komponentləri paralelizm əsasında qurulan eynizamanlı cümlələr də vardır.
Heydər bəy. Pərvərdigara, bu necə əsrdir? Bu necə zəmanədir? Nə at çapmağın qiyməti var,
nə tüfəng oynatmağın hörməti var. Sabahdan axşamadək, axşamdan sabahadək arvad kimi dustaq
alaçığın içində oturasan. Dövlət dəxi hardan olsun, pul hardan olsun? Ah keçən dövrlər! Keçən
dövrlər! Hər həftədə, hər ayda bir karvan çapmaq olurdu, bir ordu dağıtmaq olurdu. İndi nə karvan çapmaq olur, nə ordu dağıtmaq olur. Nə Qızılbaş döyüşü var, Nə Osmanlı döyüşü var... [4,
s.121].
“Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” komediyasında Heydər bəyin monoloqundan götürülmüş bu mətndə
paralelizmin həm qrammatik, həm də semantik göstəriciləri vardır.
Mətnin əvvəlində sadalama (Bu necə əsrdir? Bu necə zəmanədir?) və bu sadalamadan yaranan suallar (Nə necə əsrdir? Nə necə zəmanədir?), ardınca gələn aydınlaşdırıcı, izahedici cavablar
bu mətni bir sintaktik bütövə çevirmişdir. Aktuallaşma əsasında (at çapmağın, tüfəng atmağın; dövlət, pul; karvan, ordu; Qızılbaş, Osmanlı) daha qabarıq verilən paralelizmlər qrammatik eynizamanlılığı daha da gücləndirir: qiyməti var, hörməti var; haradan olsun; karvan çapmaq olurdu, ordu
dağıtmaq olur; döyüşü var.
Dilin inkişafı prosesində təkrar olunan paralelizmlərin ixtisarı həmcins üzvlərin yaranmasına
da səbəb olur. Verilmiş mətndəki bir cümləni nəzərdən keçirək: Sabahdan axşamadək, axşamdan
sabahadək arvad kimi dustaq alaçığın içində oturasan.
Bu cümlə arvad kimi dustaq alaçığın içində oturasan paralelizminin təkrarından “xilas olmuş” və sabahdan axşamadək, axşamdan sabahadək həmcinsləri ilə işlənmişdir. Halbuki cümlənin
semantik fonu belədir: Sabahdan axşamadək arvad kimi dustaq alaçığın içində oturasan, axşamdan sabahadək arvad kimi dustaq alaçığın içində oturasan.
Eynizamanlı birləşdirmə əlaqəsində təkrar olunan paralelizmlərin ixtisarı ellipsis yaradır. Ellipsisin baş verməsinin əsas səbəbi xəbər və xəbərlik şəkilçilərinin ixtisarı olur:
Ağa Mərdan. İşi nahaq, özü qayım və xəsis [4, s.179]; Çünki nə külldə ixtiyar var, nə cüzvdə
[5, s.69].
Eynizamanlı cümlələrdə, demək olar ki, “birinci cümlədə (birinci komponentdə ‒ S.Ş.) iştirak
edən obyektlər və ya subyektlər bu və ya digər cəhətinə, həcminə, cəmiyyətdə, təbiətdə tutduğu
mövqeyinə görə ikinci cümlədəki (ikinci komponentdəki ‒ S.Ş.) subyektlərdən fərqlənir. Birinci
cümlədəki subyekt və ya obyekt ikinci cümlədəkinə nisbətən iri, fəal, vəzifəcə böyük, əsas və s.
olur” [1, s. 102].
Cümlənin birinci komponentində işlənmiş üzv və ya söz birləşməsinin asılı tərəfi ardınca gələn digər komponentlə (tabesiz mürəkkəb cümlənin komponenti ilə) əlaqələnir:
1.
Şərəfnisə xanım. Parijə bizlərdən nə gedən var, nə gələn var! [4, s.57].
2.
Quldurlar atdıqları tüfənglərin gülləsindən araba atının birisi ölüb, Yengi Dünya ayısı yaralanıb, meymun qaçıb itibdir və güman gedir ki, arabada olan şeylər də qarət olubdur [4, s.88].

Göründüyü kimi, 1-ci cümlədə feili sifət tərkibinin əsas tərəfləri (gedən, gələn), birinci komponentin asılı tərəfi (Parijə bizlərdən) ilə əlaqələnmişdir. 2-ci cümlədə isə üç komponentdə baş verən hadisənin (araba atının birisi ölüb, Yengi Dünya ayısı yaralanıb, meymun qaçıb itibdir) səbəbini ifadə edən (Quldurların atdıqları tüfənglərin gülləsindən) tabesiz mürəkkəb cümlənin birinci
komponentində işlənməklə semantik cəhətdən əlaqələndirici funksiya daşımışdır. 2-ci cümlənin digər iki komponenti də tədqiqat baxımından maraq doğurur: güman gedir ki, arabada olan şeylər də
qarət olubdur.
Cümləyə 1-ci baxış: “baş cümlə+budaq cümlə” tipli tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlə (sadələşmiş şəkildə: arabada olan şeylərin də qarət olunduğuna güman gedir).
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Cümləyə 2-ci baxış: modallaşmağa doğru transformasiya olunan baş cümlə (güman gedir, güman olunur, güman ki) + eynizamanlı birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin bir komponentinə çevrilən tamamlıq budaq cümləsi (arabada olan şeylər də qarət olubdur).
Cümləyə 3-cü baxış: modal söz + eynizamanlı birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin
dördüncü komponenti.
Dilin inkişafı baxımından hər 3 baxış doğrudur, yəni bu cümlədə 1-cidən 2-ci, 2-cidən isə 3cü baxışın formalaşması labüddür.
Eynizamanlı cümlələrdə zaman eyniliyi ilə bərabər, çox vaxt məkan eyniliyi də olur: Şərəfnisə
xanım ikinci damda ahəstə ağlaya-ağlaya yun darayır, kiçik bacısı Gülçöhrə yanında oynuyur [4,
s.45]; Yuxarıda Səkinə xanım oturub, Gülsəba böyründə ayaq üstə durubdur [4, s.167]; Hamı gəlibgedirdi, elə Məhəmməd otururdu və heç danışmırdı [5, s.63].
2)

Ardıcılzamanlı birləşdirmə.

Eynizamanlıdan fərqli olaraq, bu növ cümlələrdə bitmiş və bir proses olaraq şüuru şəkildə ardıcıllıqla davam edən hadisələr sadalanır. Bu cəhətinə görə ardıcılzamanlı birləşdirmə “ardıcıllıq
əlaqəsi” [2, s. 287] də adlanır.
Birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü də M.F.Axundzadənin əsərlərində geniş şəkildə işlənmişdir. Bu cümlələrin komponentləri bir-birinə müasir Azərbaycan ədəbi dilində olduğu kimi, əsasən, intonasiya ilə, bəzən də tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanmışdır:
Bu halda Hatəmxan ağa qaim səs ilə Şahbaz bəyi çöldən çağırır, Şahbaz bəy tez damdan çıxıb
gedir [4, s.111]; Qaçır meymunun dalısınca, meymun da qabağından oyana-bu yana tullanır, sonra
ağaca çıxır, başlayır onun təqlidini gətirməyə [4, s.84]; Ağa Mərdan. Əlbəttə, siz gedin, iki saatdan
sonra Ağa Kərim sizə əlli tümən və uşaqların da icrətlərinin yarısını qulluğunuza gətirər [4, s.178];
Hamıdan irəli xəlbiri qaldırıb özün qapıya salır, dalınca da o birilər, sonra da vəzir çıxır [4, s.104];
Bu halda qapı açılır, Pəri xanım və Nisə xanım içəri girirlər [4, s.117]; Bu halda Səməd bəy Teymur ağa ilə içəri girir və hər ikisi baş əyirlər [4, s.113].
Nümunələrdən görünür ki, M.F.Axundzadənin, əsasən, səhnə əsərlərinin dilində “bu halda”
ifadəsi ardıcılzamanlı cümlələr üçün səciyyəvi xüsusiyyətə çevrilmişdir. Bu tipli cümlələr “eynizamanlı”, “ardıcılzamanlı” terminlərinin bir əlaqədə ‒ birləşdirmə əlaqəsində verilməsinin, bir növ,
təsdiqidir. Lakin “eynizamanlılıqda bəzən komponentlərin yerini dəyişmək olar, lakin ardıcıllıqda
bu, yol verilməzdir” [6, s.17].
İstər eynizamanlı, istərsə də ardıcılzamanlı “birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr
açıq sıralı cümlələrdir, sadalama yolu ilə qurulur, ona görə də iki tərkib hissədən ibarət olduğu kimi,
üç-dörd və daha çox tərkib hissədən də ibarət ola bilir” [9, s. 290].
a)

çoxkomponentli eynizamanlı cümlələr:

Birisi müctəhidin yanına yüyürür, birisi şeyxülislamın yanına qaçır, birisi imam cüməyə şaki
olur, birisi darugəyə gedir, birisi bəylərbəyiyə ərz eləyir, birisi şahzadə qapısına rücu edir [5, s.35];
Bundan əlavə, cəhənnəmdə qırx zaviyə var və hər zaviyədə bir ilan var və hər ilanın qarnında üç
yüz otuz əqrəb var və hər əqrəbin dişində üç yüz otuz zəhrdən səbu var [4, s.49].
b)

çoxkomponentli ardıcılzamanlı cümlələr:

İşarə edir, döşək üstə Ağa Səlman oturur, ondan aşağıda Əziz bəy əyləşir [4, s.167]; Bu halda
qapı açılır, içəri girir Ağa Səlman, yanında dörd nəfər sərbaz və Əziz bəy və onlardan sonra daxil
olur Ağa Abbas, Hacı Qafur arvadı Zeynəb xanım və dörd nəfər şahid [4, s.184].
c)
eynizamanlı və ardıcılzamanlı cümlələrin qarışığından yaranan çoxkomponentli tabesiz mürəkkəb cümlələr:

Fərraşlar naziri yıxırlar, ayağın fələqqəyə salırlar, ikisi fələqqəni tutur, ikisi çubuq götürür
[4, s.103]; On gündən sonra ayrılırlar: birisi ala dağa gedir, birisi qara dağa [5, s.90].
Bəzən eynizamanlılıq və ya ardıcılzamanlılıq sintaktik bütöv kontekstində davam edir: Şah
yedi, doydu, süfrə yığıldı. Aftafa-ləyən gəldi, şah əlini yudu. Qəhvə gətirdilər, içdi. Qəlyan verdilər,
çəkdi [4, s.204].
Bəzən sadə cümlələr şəklində qurulmuş sintaktik bütövdə də eynizamanlılıq və ya ardıcılzamanlılıq nəzərə çarpır: Beşinci məclis vaqe olur obada. Heydər bəy alaçığın içində oturubdur bir
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gün irəli toy edib gətirdiyi gəlini ilə. Çöldə zurna-qaval çalırlar. Cahıl uşaqlar oynuyub söz oxuyurlar [4, s.149].
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bu növ tabesiz mürəkkəb cümlələr, adətən,
ikikomponentli olur. Birinci komponent səbəb, ikinci komponent isə həmin səbəbdən törəyən nəticəni bildirir. Bu cəhətinə görə ikinci komponentdə bir sual yaranır: Bu, niyə belə oldu? Bu hadisə
niyə baş verdi?
Buna görə də səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə ilə müqayisə edilməli olur: Üç il divana düşdün, üç il sürgünə sürüldün, gözəl ömrün
keçdi [4, s.34].
Bu cümlədə birinci komponent (üç il divana düşdün, üç il sürgünə sürüldün) səbəb, ikinci
komponent isə (gözəl ömrün keçdi, yəni gözəl ömrün puç oldu) nəticə bildirir: ‒ Niyə gözəl ömrün
puç oldu? ‒ Çünki ömrün divanda, sürgündə keçdi.
Bu cümlənin səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə variantı isə belə olmalı idi: Gözəl
ömrün keçdi (puç oldu), çünki üç il divana düşdün, üç il sürgünə sürüldün.
Semantik cəhətdən bu cümlələrdə fərq hiss olunmur. Lakin qrammatik cəhətdən, asılılıq baxımından fərqlilik nəzərə çarpır: baş cümlə+budaq cümlə” tipində asılılıq daha çox hiss olunduğu halda (çünki tabelilik bağlayıcısının da burada rolu vardır), tabesiz mürəkkəb cümlə kimi işləndikdə
bərabərhüquqlu asılılıq başlıca rol oynayır.
Bu isə onu göstərir ki, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə ilə səbəb budaq cümləli
tabeli mürəkkəb cümlələr tarixən biri digərinin yaranmasına təsir göstərərək qarşılıqlı şəkildə inkişaf etmişdir. Bu prosesdə cümlənin komponentlərinin yerdəyişməsi də rol oynamışdır.
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr bir tərəfdən də ardıcılzamanlı birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrlə müqayisə olunur. Belə ki, hər iki əlaqədə bitmiş hadisələrin sadalanması baxımından oxşarlıq var. Lakin əsas fərq odur ki, “səbəb-nəticə əlaqəli cümlələrin ikinci
tərkib hissəsinin əvvəlinə nəticədə sözünü, ardıcıllıq əlaqəli cümlələrə sonra sözünü əlavə etmək
olar. Səbəb-nəticə əlaqəli cümlələrdə bir obyektivlik, kortəbiilik, ardıcıllıq əlaqəli cümlələrdə subyektivlik, şüurluluq olur. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu iki növü birinin (ardıcıl birləşdirmə) açıq,
digərinin (səbəb-nəticə) qapalı sıralı olması ilə də fərqlənir, belə ki, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdən fərqli olaraq, ardıcıl birləşdirmədə sadalama yolu ilə tərkib hissələrin sayını artırmaq da olur” [9, s. 293].
Ümumiyyətlə, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tabeli mürəkkəb cümlənin
müxtəlif budaq növlərinə çevrilmək imkanı çox güclüdür. Sadəcə, semantik-sintaktik göstəricilər bu
cümlələri səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə kimi qavramağa imkan verir. Aşağıdakı səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləyə bəzi qrammatik dəyişmələrlə keçid nəzəri ilə baxaq:
Bayram. Xeyr, mən divanbəyiyə söz vermişəm, heç yerə qaçmanam [4, s.93].
‒ Tamamlıq budaq cümləsinə keçid: Mən divanbəyiyə nə barədə söz vermişəm? ‒ Heç yerə
qaçmayacağım barədə.
‒ Səbəb budaq cümləsinə keçid: Mən niyə heç yerə qaçmanam? ‒ Çünki divanbəyiyə söz vermişəm.
Nümunələrdən göründüyü kimi, bu cümlədə nitq feilinin (söz vermişəm) işlənməsi tamamlıq
budaq cümləsinə, komponentlərin yerdəyişməsi səbəb budaq cümləsinə keçməyə şərait yarada bilir.
Əslində isə cümlənin 1-ci komponenti səbəb (Xeyr, mən divanbəyiyə söz vermişəm), 2-ci
komponenti isə nəticə (heç yerə qaçmanam) olmaqla, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə
kimi formalaşmışdır. Cümlənin komponentləri nə çünki, nə də ki tabelilik bağlayıcısı ilə əlaqələnə,
bir-birinə bağlana bilmir. Bu da onun tabeli mürəkkəb cümlə olmadığını bir daha sübut edir.
Cümlənin birinci komponentindən sonra ki köməkçi nitq hissəsi işlənərsə, bu, aydınlaşdırma
tabelilik bağlayıcısı deyil, qüvvətləndirici ədat funksiyası daşıyar və cümlə də səbəb-nəticə əlaqəli
tabesiz mürəkkəb cümlə olaraq qalar: Xeyr, mən divanbəyiyə söz vermişəm, ki heç yerə qaçmanam.
Lakin semantik cəhətdən qismən dəyişikliyə uğrayar və cümləni qismən tamamlıq budaq cümləsinə
yaxınlaşdırar.
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M.F.Axundzadənin əsərlərində səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdən və onun
müxtəlif məna çalarlarından geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Bu cümlələrin komponentləri bir-birinə, əsasən, intonasiya, bəzən də və bağlayıcısı ilə bağlanmışdır: Bayram. ...Qorxma, haqq aşkar
olar, mən qurtarram [4, s.93]. Əvvəlimci ərizəçi. Gələn kimi qardaşımdan qan aldı, qanı kəsilən kimi qardaşım canın tapşırdı [4, s.112]. Hər birisinin başına şuriş və tuğyan xəyalı düşdü və tezliklə
Qəzvində şurişi-əzim bərpa oldu [4, s.208]. Hacı Kərim. Bir misqal ondan bir batman misə vurur,
xalis gümüş olur [4, s.31]. Şahbaz bəy. Bu məni Parijə aparıb firəng dilini öyrənməkdən və krala
tanıtdırmaqdan məşhur ollam, qayıdandan sonra, hər yerdə yerim olar [4, s.57] və s.
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin 1-ci komponenti səbəb, 2-ci komponenti
nəticə bildirsə də, bəzən nəticə olan hissədə, yəni 2-ci komponentdə səbəb anlayışı bir daha dəqiqləşdirilir: Malik atəşdən bir zərf götürür qan və irinlə dolu, aparır onların qabağına, hərarətindən
üzlərinin dərisi və əti tökülür [5, s.50]. Dəri papaq vasitəsi ilə baş daima isti olur və qanı öz tərəfinə
ziyadə cəlb edir və bu səbəb ilə ənvai-əmraz peyda olur ... [5, s.4]. Tamam əhli-Qəzvin zükurən və
ünasən, səğirən və kəbirən pəncərələrə və damlar üstünə çıxıb nəzzarəyə məşğul oldular və keyfiyyətdən müxbir olmadıqları üçün cümləsi heyrətdə qaldı [4, s.201].
Səkinə xanım. O nadürüst oğlu altmış min tümən adın eşidib, onun üçün məni istəməyə talib
olubdur! [4, s.162]. Heydər bəy. A canım, o qoşulub qaçanların ata-anası vermir, qızın da çarəsi
kəsilir, qoşulub qaçır [4, s.125].
Bəzən səbəbdən törəyən nəticənin özü də səbəbə çevrilərək digər bir nəticənin törəməsinə şərait yaradır: Səlim bəy. Əmin xan dərya üzündə seyrə çıxmışdı, qəflətən bərk külək əsib, lötgə çevrilib, xan dəryaya qərq olubdur [4, s.119].
Bu dördkomponentli tabesiz mürəkkəb cümlədə 1-ci komponent (Əmin xan dərya üzündə seyrə çıxmışdı) digər üç komponentdə baş verəcək hadisənin anlaşılması üçün zəmin hazırlayır və mətnin semantik tamlığına kömək edir. 2-ci komponent (külək əsib) səbəb funksiyası daşıyaraq 3-cü
komponentdəki nəticəni (lötgə çevrilib) törədir. Eləcə də həmin nəticə yenidən səbəb funksiyası
(lötgə çevrilib) daşıyaraq, 4-cü komponentdəki nəticəni (xan dəryaya qərq olubdur) ortaya çıxarmışdır. Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərindəki iş və hərəkətin ardıcıl
baş verməsi, lakin birinci komponentdəki iş və hadisənin ikinci üçün səbəb olması mütləqdir və bu
əlaqəni yaradan yeganə səbəbdir.
Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bu cümlələr əsasən, bölüşdürmə bağlayıcıları əsasında formalaşır. Bu cümlələrdə həyata keçə biləcək iki və daha artıq iş və ya hadisənin birinin
mümkünlüyündən, ya da eyni zamanda deyil, növbəlilik əsasında qurulan iş və ya hadisənin hər birindən bəhs olunur. Bu baxımdan M.F.Axundzadənin əsərlərində bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin hər iki tipinə təsadüf olunur:
1.
Həyata keçə biləcək iş və ya hadisənin birinin mümkünlüyündən bəhs edən bölüşdürmə əlaqəli
tabesiz mürəkkəb cümlələr:

Bu tip cümlələr ya, ya da, və ya, yainki, istər, istərsə də bölüşdürmə bağlayıcıları əsasında
formalaşır. Bu baxımdan XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili ilə müasir Azərbaycan ədəbi dili arasında
elə bir ciddi fərqin olmadığı da üzə çıxır. Əziz bəy: Ya gərək bu saatda bibini çağırdıb mənim qulağım eşidə-eşidə deyəsən ki, sən Ağa Həsənə getməyəcəksən, yainki gərək bu gün mən Ağa Həsəni
öldürəm [4, s.160]. Molla Həmid. Hələ buyurun görək zəhmət çəkməyinizdən qərəz məhz o cənabın
ziyarətidir, ya başqa bir məramınız dəxi var? [4, s.36]. Tarverdi. Ya saf adımı batırram, ya adam
soymamış qayıtmayacağam [4, s.80]. Bayram. Vallah, ya onu öldürrəm, ya özüm ölümə gedərəm!
[4, s.94].
M.F.Axundzadənin əsərlərinin dilində semantik bölüşdürmənin sintaktik cəhətdən qarışıq tipli
mürəkkəb cümlələrin daxilində özünə yer aldığı daha çox müşahidə olunur. Məsələn: Məstəli şah.
... və divlərə və ifritələrə hökm edəcəyəm ki, haman dəqiqə Pariji yıxsınlar və on günə qədər xəbərin
Müsyö Jordana çatdırsınlar ki, Şahbaz bəyi aparmaq fikrindən düşsün, yainki bir böyük xoruzu qabağımda tutub adın qoyacağam Müsyö Jordan, bu saatda onun boynunu vurub Mərrix ulduzuna
əmr edəcəyəm ki, bu tövr ilə o da on günədək həqiqətdə Müsyö Jordanın boynunu vursun; taki Şah151
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baz bəy ondan xilas olsun [4, s.60]. Heydər bəy. ... Guya ki, mən banazor ermənisiyəm ki, gərək
gündüz axşamadək kotan sürəm, ya lənbəranlıyam ki, qurd bəsləyəm və ya ləkəm ki, kəndlərdə çərçilik edəm [4, s.122].
2.
Eyni zamanda deyil, növbəlilik əsasında qurulan iş və ya hadisənin hər birindən bəhs edən bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr:

Bu tip cümlələrin komponentləri, adətən, bir-birinə gah, gah da bölüşdürmə bağlayıcıları ilə
bağlanır. Lakin M.F.Axundzadənin əsərlərində bu tip cümlələrin ya, ya da bağlayıcısı ilə əlaqələndiyi də müşahidə olunur: Madam ki, etiqadati-puç xalqın xəyalında cagirdir, ya bir zirək bab çıxar,
ya bir huşyar sahibi-məzhəb peyda olur, bu elmsiz və cinnə və şeytana və firiştəyə və möcizə və kəramətə və külli-xəvariqi-adatə inanan xalqı bir saatda özünə girəvidə elər və despotu aradan götürər [5, s.47].
Bu qarışıq tipli cümlə daxilində bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri kimi çıxış edən ... ya bir zirək Bab çıxır, ya bir huşyar sahibi-məzhəb peyda olur... cümlələrində
ya bağlayıcısı müasir dildəki gah bağlayıcısı məqamındadır [2, s.291].
Ümumiyyətlə, sadə cümləni genişləndirən vasitələrdən biri olan həmcins üzvlərin formalaşmasında tabesiz mürəkkəb cümlənin rolu danılmazdır. O cümlədən bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin də dilin inkişafı prosesində həmcins üzvlərə doğru meyil etməsi labüddür. Bu,
M.F.Axundzadənin əsərlərinin dilində də hiss olunur və bölüşdürmənin hər iki tipi həmcinslikdə də
özünü göstərir:
Şəhrəbanu xanım. Amma mən ya gərək öləm, ya Şahbazı qoymayam getməyə [4, s.55]. Şölə
xanım. İstər özünü öldür, istər qoy, sənin məkrü-felin tamam Lənkəran xalqına məlumdur [4,
s.109]. Molla İbrahimxəlil ikiəlli saqqalının tükünü yolur, gah dizinə çırpır və gah fəryad edir [4,
s.43]. Şərəfnisə xanım. ... gah yunu qapıb, gah çarqatımı dartıb [4, s.46]. Məstəli şah. Gərəkdir bu
işdə mənim cadumun əsəri ya Parijin, ya Müsyö Jordanın başında çatlasın [4, s.58]. Məstəli şah.
İndi buyurun görüm, cənabınız Parijin xarab olmağınmı istərsiniz, ya müsyö Jordanın boynunun
vurulmağın? [4, s.60]. Məstəli şah. Xanım, bu sirdən gərək olar və ya başqa adam nə indi, nə də
sonra xəbərdar olmasın ha! [4, s.61]. Bayram. ... ya bir at oğurla, ya bir nal oğurla [4, s.73]. Vəzir.
... ya tapılıb ölümə gedəcək, ya da vilayətdən dərbədər düşəcəkdir [4, s.117]. Sona xanım. Axır mənə nə, firəng çiti, ya rus çiti [4, s.126]. Murov. Təqsirli var, ya yoxdur, ancaq naçalnik Heydər bəyi
görmək istəyir [4, s.151]. ...bilmirəm ki, aya, dəli olubsunuz, ya bəng atıbsınız ... [4, s.200]. Və bir
möhür dəxi bu ibadətin təhtində səbt olunur, ‒ Kazım və ya Bağır adına [5, s.39]. ... özünüzü Əmr
və Zeydə, xah peyğəmbər ola, xah imam ola, xah despot ola ‒ əbdirəzil bilməyəsiniz ... [5, s.95].
Həmcinslikdəki bölüşdürmənin bağlayıcısız variantlarına da M.F.Axundzadənin əsərlərində
təsadüf olunur: Hacı Qara. Çubuqmu çəkirsiniz, qəlyanmı istirsiniz? Belə cümlələrdə semantik bölüşdürməni ortaya çıxaran sual intonasiyası və ya sual ədatı olur.
Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb
cümlələrdə sadalama intonasiyası olmur. Qapalı şəkildə təqdim olunmuş komponentlərdən biri digərinə qarşı qoyulur və ya komponentlərdəki fikir ziddiyyət təşkil edir. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələr bir-birinə ya intonasiya, ya da qarşılaşdırma bağlayıcıları (amma, ancaq, halbuki, fəqət, lakin, isə, -sa, -sə) ilə komponentlər bir-birinə bağlanır. Tərəflər ya təsdiq-inkarlıq, ya da antonimlik əlaməti ilə (həm leksik, həm də qrammatik antonimlərdən
söhbət gedir) qaşılaşdırılır. Təsdiq-inkarlıq və ya antonimlik əlaməti, tərəfləri intonasiya ilə bağlanan cümlələrdə daha çox müşahidə olunur. Bu xüsusiyyətə şifahi nitqdə daha çox rast gəlirik. Belə
ki, M.F.Axundzadənin səhnə əsərlərində dialoqlarda bu tipli cümlələr diqqəti cəlb edir: Molla İbrahimxəlil. Mən sizə yaxşılıq etmək fikrindəyəm, siz mənim əməyimi və cəfamı zaye fikrindəsiniz! [4,
s.41]. Şərəfnisə xanım. O biriləri yadımda qalmadı, elə bir bu yadımda qaldı [4, s.49]. Naçalnik.
Allahın əmrindən çıxana o dünyada qəzəb yetişər, padşahın əmrindən çıxana bu dünyada; Allahın
əmrini bitirənə behişt var, padşahın əmrini bitirənə bu dünyada mərhəmət və şəfəqqət [4, s.157] və s.
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Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə komponentlərin intonasiya ilə bağlanmasının şifahi nitqdə daha qabarıq olduğunu “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində də görmək mümkündür
[8, s.519-521].
İntonasiya ilə bağlanan qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə nitqin sərbəstliyi,
sadəliyi hiss olunduğu halda, bağlayıcı ilə işlənən cümlələrdə bir gərginlik, kəskinləşmə özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, el arasında belə bir ifadə də işlənir: Bu işin bir əmması var.
K.Abdulla yazır: “Mətn komponentləri arasındakı qarşılaşdırma münasibəti bir-birini müəyyən mənada inkar edən, əks informasiyalar daşıyan komponentlərin hesabına başa gəlir. Belə komponentlər arasındakı əlaqəni gücləndirmək məqsədilə “amma”, “ancaq”, “lakin” kimi bağlayıcılar
iştirak edə bilər” [10, s.311].
M.F.Axundzadə semantik qarşılaşdırmanın təqdimi üçün qrammatik qarşılaşdırmanın bağlayıcılı variantlarına da xüsusi diqqət yetirmişdir: Ağa Kərim. ... Adam çoxdur, amma Ağa Mərdana
hərif ola bilməz [4, s.167]. Ağa Mərdan. Oğlum, bir çəndan qulluğum yoxdur, ancaq bircə kəlmə
söz sizdən soruşacağam [4, s.178]. Könlünü taxtda rahat saxlayırsan, ancaq təbilinin nərəsindən
Çində Xaqan, şeypurunun səsindən Rumda qeysər qorxudadır [5, s.24]. Murov. Təqsirli var, ya
yoxdur, ancaq naçalnik Heydər bəyi görmək istəyir [4, s.151]. Vəzir. Bəs özüm də çox peşman oldum, amma, çifayda, belə ittifaq düşdü [4, s.107]. Münşi bu beytin mənasını anlamamış deyil, lakin
qorxudan bu işə iqdam etmişdir; çünki Tehran münşiləri həmişə saray şairlərindən qorxurlar [5,
s.174]. “... qarşılaşdırma əlaqəli asindedtik cümlələrdə birinci komponent yox, deyil, inkar sözləri
işlədilir” [6, s.17].
Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr, adətən, ikikomponentli olur. Sonuncu cümlənin üçüncü komponenti çünki tabelilik bağlayıcısı vasitəsilə ikinci komponentdəki “qorxu”nun səbəbini açmaq üçün işlənmişdir. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr semantik baxımdan iki qrupa ayrılır: ziddiyyətli və müqayisəli-fərqləndirici qarşılaşdırma.
M.F.Axundzadənin əsərlərində bu cümlələrin hər iki növü işlənmişdir.
1.

Ziddiyyətli qarşılaşdırma:

Sona xanım. Gecə yarıdan ötübdür, hələ indiyədək görünməyir [4, s.174]. Hacı Qara. Sizin
qanınız çoxdan halaldır, amma bu zamanadək tökən olmuyub [4, s.145]. Zeynəb xanım. Hacı Qafurun sağlığında onun bacısının beş abbası ixtiyarı çatmazdı, amma mən hər nə qədər istəsəydim,
xərc edərdim [4, s.172]. Ağa Mərdan. Vəba düşəndə bir mütənnəffis Təbrizdə qalmamışdı, amma siz
öz canınızdan keçib şəhəri buraxmadınız [4, s.179]. Belə işlər xüsusunda mənim zehni-dəqiqim yədi-beyza göstərir, lakin kəvakibin təsirini rədd etmək üçün, doğrusu, heç bir çarəyə əqlim çatmır ...
[4, s.192].
Q.Kazımov ziddiyyətli qarşılaşdırmanın başlıca xüsusiyyətlərini şərh edərək yazır: “Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismində tərkib hissələrin ifadə etdiyi fikirlər, iş və
hadisələr həqiqi mənada ziddiyyət təşkil edir; birinci tərkib hissədə bir işin icrasına cəhd edilir, bir
iş arzu olunur, lakin ikinci tərkib hissədəki iş və hadisə həmin işin icrasına imkan vermir, ona görə
də birinci tərkib hissədə icrasına meyil edilən iş icra edilməmiş, reallaşmamış qalır: birinci tərkib irreal, ikinci real işi bildirir” [9, s.297].
2.

Müqayisəli-fərqləndirici qarşılaşdırma:

Başqa millətlərin Allahı məşğuldur böyük işlərə, amma sizin Allahınız mültəfitdir bu günə
ləğviyyata [5, s.84]. Nəcəf. Mən ağlıma zor vermirəm, amma ayı və meymun arabaya minib səyahətə çıxmaz! [4, s.89]. Fransa və İngilis məmləkətlərində eşşəkləri və atları və öküzləri dəxi vurmaq və
incitmək qədəğəndır, amma İran məmləkətində despotun fərmanı ilə, hətta cəlilüşşə'n üməranın
ayaqlarını fələqqəyə qoyub çubuq vurarlar [5, s.37]. Nuxulular. Bəli, belə səfalı yerlər çox tapılar,
amma Molla İbrahimxəlil kimi büzürgüvar ələ düşməz [4, s.36]. Müsyö Jordan. Cənab Linney bunu
fərz edir üçümcü dərəcədə, amma mən onu ikimci dərəcədə fərz edəcəyəm [4, s.53]. Şərəfnisə xanım. Şübhəsiz heç öz etdiyindən xəbərin yoxdur, əmidostunun çağırmağı gözünə görünür [4, s.56].
Xanpəri. Baş üstə, xanım, bu saatda göndərərəm, amma gərək Məstəli şah Hatəmxan ağadan, Şahbaz bəydən xəlvət bura gəlsin [4, s.56] və s.
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Bu tipli cümlələrin komponentlərində verilən fikirlər, əsasən, müqayisə edilərək fərqləndirilir.
Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə qrammatik cəhətdən müxtəlif cümlə üzvləri qarşılaşdırılır. Bu qarşılaşdırmanın bir neçə modelini nəzərdən keçirək:
‒ Komponentlərdəki mübtədaların qarşılaşdırılması: Ağa Mərdan. Əlhəmdüllah, hamısı yaxşı
adamlar imiş, amma Heponun sənəti bir az töhmətlidir [4, s.177]. ... Təbrizdə çox babi var, amma
heç kəs qorxusundan ləb tərpədə bilmir [5, s.107]. Sərkis. Hamısı üç adam nəzərə gəldi, amma o bir
oğlan heç birisinə bənzəməz [4, s.140].
‒ Komponentlərdəki xəbərlərin qarşılaşdırılması: Divanbəyi. Var imiş, səni qoyub qaçıblar!
[4, s.92]. İkimci ərizəçi. Başına dönüm, belədir, amma mən qəsdən daş atmamışam [4, s.111].
‒ Komponentlərdəki mübtəda və xəbərlərin qarşılaşdırılması: Əziz bəy. Hamı sözün doğrudur, amma çifayda ürək aram tutmur [4, s.163].
‒ Komponentlərdəki mübtəda və tamamlıq qarşılaşdırılması: Heydər bəy: Kazak yoxdur, amma murov yasovuluna tuş gələsən, onda yaxşı olmaz [4, s.142].
Bu cümlədə əslində semantik subyektlər qarşılaşdırılmışdır: Kazak yoxdur, amma ondan da
bədtər olan murov var.
‒ Komponentlərdəki tamamlıq və xəbərlərin qarşılaşdırılması: Sona xanım. Özümü öldürərəm
ki, onu yaman işə qoymanam [4, s.157].
Bu cümlədə ki bağlayıcı deyil, qüvvətləndirici ədat funksiyası daşımış, komponentlərdəki tamamlıqların (özümü, onu) və xəbərlərin (öldürrəm, qoymanam) qarşılaşdırılmasını təmin etmişdir.
Bu ədat qarşılaşdırma bağlayıcısı ilə birlikdə də qrammatik funksiyasını tamamlaya bilir: Özümü öldürrəm, amma ki, onu yaman işə qoymanam.
Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərində digər qarşılaşdırma modelləri də müşahidə olunur.
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb
cümlələr, əsasən, ikikomponentli olur. İkinci tərkib hissə birinci tərkib hissədəki ümumi fikri izah
edib aydınlaşdırır. Bu cəhətdən ikinci tərkib hissə cümlənin ümumi məzmunundakı fikri qapamış
olur. İzahedici ikinci komponent sadalama yolu ilə təqdim edilsə belə, yenə cümlənin ümumi səciyyəvi əlaməti qorunub-saxlanılır. Tərkib hissələr bir-birinə intonasiya, bəzən də yəni, yəni ki aydınlaşdırma tabesizlik bağlayıcısı ilə bağlanır.
‒ intonasiya ilə: Tarverdi. Yaxşı, onda sənə bir cüt başmaq bağışlaram: görürəm çoxdan
ayaqyalın gəzirsən [4, s.75]. Divanbəyi. İş aşkardır: sən tutulubsan təqsir vaqe olan yerdə [4, s.86].
Ziba xanım. ... Hacı Salahı çağıranda sümüyüm duymuşdu: xəlvət gəlib o biri qapının dalısından
pusurdum [4, s.100]. Hacı Qara. Müştərinin gələn zamanıdır: dükanın qabağını kəsməyiniz [4,
s.130]. Kərəməli. Doğrusu, mənim vədəm yaxınlaşıbdır: çıxıb özgəyə nökər duracağam [4, s.137].
Bəylərdən birisi. Xüsusən, bu həimi mən tanıyıram: çox haziq həkimdir [4, s. 112] və s.
‒ yəni, yəni ki bağlayıcısı ilə: Budu o kəlmənin mənası ki, həqq-təala laməkandır, yəni şeyivahid öz-özünə məkan vaqe ola bilməz [5, s.69]. Hələ qulaq as, üsulid-dinin bir əsli ədalətdir, yəni
müsəlman olan kəs gərək xaliqi adil bilsin [5, s.51]. ... mən və küll ibarətdir bir qüvvə və bir vücudivahid və kamil sahibi-qüdrətdən öz nəfsində; yəni ki, qüdrət onun öz nəfsində qəvanini-məlumə ilə
lazım düşübdür... [5, s.70].
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismində aydınlaşdırıcı hissə sadalama yolu ilə təqdim olunur: Yusif şahın üç qızı var idi: böyüyü on dörd yaşında, ortancısı on iki yaşında, kiçiyi səkkiz yaşında və iki oğlu var idi: altı yaşında, dörd yaşında ... [4, s. 204].
Q.Kazımov qeyd edir ki, “aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr iki üsulla ‒ sintez-analiz və analiz-sintez üsulları ilə qurulur. Sintez-analiz üsulunda əvvəl ümumilik bildirən, sonra aydınlaşdıran tərkib hissə (və ya tərkib hissələr) işlənir. ... Şifahi və yazılı nitqdə sintez-analiz
üsulundan daha çox istifadə edilir. ... Analiz-sintez üsulunda əvvəl təfərrüat verilir ‒ aydınlaşdıran
tərkib hissə (lər) işlənir, sonra ümumilik bildirən hissə gəlir; bu cür cümlələrdən nisbətən az istifadə
olunur” [9, s. 294].
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Sintez-analiz üsulu: Cəhənnəmin yeddi təbəqəsi var; əvvəlimci-cəhənnəm, ikinci-səir, üçümcü-səqər, dördümcü-cəhim, beşimci-ləza, altımcı-hətəmə, yeddimci-haviyə və cəhənnəmin şərabı həmimi-gərm və qətrandır və təamı zəqqumdur [5, s.49].
Analiz-sintez üsulu: Bir parasını Şah İsmayıl sanı kor edibdir, bir parasın Şah Abbas özü:
olar məsrəfdən çıxıbdır, bir zada yaramazlar [4, s. 211].
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin aydınlaşdırıcı komponenti dilin inkişafı
prosesində sadə cümləni genişləndirən vasitəyə ‒ cümlə üzvünün əlavəsinə, ümumilik bildirən komponent isə həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözə çevrilir:
İkincisi Əbu-Cəfər-Məhəmməd ibn-Osman idi, yəni əvvəlinci səfirin oğlu... [5, s. 61].
Bu cümlədə əvvəlinci səfirin oğlu ifadəsi cümlənin xəbərini izah edən, aydınlaşdıran əlavə kimi işlənmişdir.
Qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr. Qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr birinci komponent bitdikdən sonra əlavə bir fikrin də ikinci komponent vasitəsilə söylənilməsi nəticəsində yaranır. “Birinci tərkib hissənin sonunda səs tonu alçalır və fasilə ilə ikinci tərkib hissə birinci
ilə əlaqələnir, ... sanki nitq prosesində unudulmuş hadisəni, əlaməti bərpa etmək, əlavə etmək xarakteri daşıyır” [9, s.300].
Bu əlaqədə olan tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri daha çox intonasiya ilə bağlanır:
Divanbəyi. Məşədi Qurban, əl çək bu qızdan, qoy getsin Bayrama! [4, s.97]. Pəri xanım və Şölə xanım. Ağa, Allah sənin ömür və dövlətini ziyad eləsin, yüz il xanlıq edəsən! [4, s.120]. Hacı Qara. Beş
yüz manat nəqd pul verəsən, faydasından, qazancından əl çəkəsən, mayan da əlinə gəlməyə, bu harda görülübdür?[4, s.128-129].
M.F.Axundzadənin əsərlərində qoşulmanın semantik mövqeyindən asılı olaraq, qoşulma-şərt,
qoşulma-nəticə, qoşulma-zaman, qoşulma-qarşılaşdırma (ziddiyyət) və s. kimi nümunələri də müşahidə olunur:
‒ qoşulma-qarşılaşdırma (ziddiyyət): Hacı Nuru şair. Ondan ötrü ki, öz sənətini tərk edib bilmədiyin işə ayaq qoydun, həkimlik sənin sənətin deyil idi [4, s.33].
‒ qoşulma-nəticə: Nə edim, “Yek kəlmə” ni gördüm, qanım coşdu, ağlımı itirib sayıqladım;
tövbə edirəm [5, s.148].
‒ qoşulma-səbəb: Heydər bəy. Mənim atam Qurban bəy onu etməyib; mən ki onun oğlu Heydər bəyəm, mən də etməyəcəyəm! [4, s.122].
‒ qoşulma-şərt: Hacı Kərim zərgər. Min manat da mənim üçün al, evimi girov verdim. Ağa
Zaman həkim. Min manat da mənim üçün al, övrətimin bağını girov verdim. Səfər bəy mülkədar.
Min manat da mənim üçün al, kəndim girov olsun [4, s.32].
‒ qoşulma-zaman: Mehtər. Burda qaldığı ağlıma gəlmirdi, elə indiyədək xəlbiri axtarırdım [4,
s.102]. Mənim bu saatda nə atam var, nə anam, nə qardaşım; özüm öz vəkiliməm [4, s.161].
Qoşulma-zamana aid edilmiş 2-ci cümlə dörd komponentli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Cümlənin 2-ci (nə anam) və 3-cü (nə qardaşım) komponentləri ellipsisə uğramış və təkrara yol verməmək üçün xəbəri (var) buraxılmışdır. Həmçinin 1-ci komponentdə işlənmiş “mənim bu saatda” ifadəsi həm də 2-ci, 3-cü komponentə aiddir və onlarla əlaqəyə girir. Bu üç komponent birlikdə zaman
əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Bu tipli cümlələr asanlıqla həmcinsliyə doğru gedir və ümumiləşə bilir. İnkarlıq bağlayıcısı nə öz mövqeyini yoxdur predikativ sözünə verməklə buna (həmcinsliyə,
ümumiləşdiriciliyə) yol açar: Mənim bu saatda atam, anam, qardaşım yoxdur. Mənim heç kəsim
yoxdur.
Lakin cümlənin nə bağlayıcısı ilə dördkomponentli cümlə şəklində verilməsi situasiyadakı
emosionallığı, fikrin təsir gücünü artırmağa xidmət edir. 1-ci, 2-ci və 3-cü komponentlər arasında
eynizamanlı birləşdirmə əlaqəsi, 4-cü komponentlə (özüm öz vəkiliməm) bu üçlük arasında qoşulma
əlaqəsi mövcuddur. 4-cü komponent həm də digər 3 komponent ilə eyni zaman kəsiyinə malik olduğu üçün bu cümlə qoşulma-zaman növü kimi təqdim oluna bilir.
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‒ qoşulma-aydınlaşdırma: Ziba xanım. Sözümə qulaq asmadın, indi çək, əzabındır [4, s.101].
Qocurda bikarçılıqdan Mollayi-Ruminin vəsfini bir neçə gün özümə şüğl etdim; başqa qərəzim yox
idi [5, s.157].
M.F.Axundzadənin əsərlərində qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrlə yanaşı, sadə
cümləni genişləndirən vasitələr ‒ qoşulma konstruksiyalar da diqqəti cəlb edir. Q.Kazımov göstərir
ki, “qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrlə qoşulma konstruksiyalı sadə cümlələri eyniləşdirmək olmaz. Qoşulma konstruksiyalar predikativ mərkəzə malik olmur” [9, s.300]: Dəri papaq vasitəsilə baş daima isti olur və qanı öz tərəfinə ziyadə cəlb edir və bu səbəb ilə ənvari-əmraz peyda
olur; göz ağrısı kimi və onun əmsalı kimi [5, s.54].
Bu cümlədə “ənvari-əmraz” “göz agrısı” və “onun əmsalı” ilə müqayisə edilir, halbuki müqayisə məqsədilə təqdim olunan “göz ağrısı kimi və onun əmsalı” ifadəsi qoşulma konstruksiya
funksiyası daşıyaraq bir predikativ mərkəzə (peyda olur) tabedir. Bu cəhətdən həmin ifadə mürəkkəb cümlənin bir komponenti deyil, sadə cümlənin qoşulma zərfliyi kimi çıxış etmişdir.
M.F.Axundzadənin əsərlərində işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələri semantik-qrammatik cəhətdən araşdırarkən tabesiz mürəkkəb cümlənin inkişaf istiqamətləri nəzərdən yayınmır. “Dilçilikdə
mürəkkəb cümlə təkamülünün iki yolu göstərilir. Birinci yol odur ki, sadə cümlələrin birləşməsindən yaranmış tabesiz mürəkkəb cümlələrdə komponentlərdən birinin qrammatik-semantik müstəqilliyini itirərək o birindən asılı vəziyyətə düşməsi ilə ifadə olunmuş cümlə üzvünün genişlənərək predikativlik kəsb etməsi yolu ilə budaq cümləyə çevrilməsi nəticəsində tabeli mürəkkəb cümlələr yaranır. İkinci halda tabeli mürəkkəb cümlədə komponentlərdən birinin cümlənin keyfiyyətini itirməsi
nəticəsində mürəkkəb cümlə sadələşir” [7, s.3-4].
Həmçinin tabesiz mürəkkəb cümlə tabeli mürəkkəb cümləyə çevrilmədən də buradakı komponentlərdən biri sadə cümləni genişləndirən vasitələrə: cümlə üzvünün əlavəsinə, həmcins üzvlərə və
onları ümumiləşdirən sözlərə və s. çevrilə bilər.
M.F.Axundzadənin əsərlərində işlənən tabesiz mürəkkəb cümlənin tədqiqi nəticəsində belə bir
qənaətə gəlmək olur ki, ümumiyyətlə, XIX əsr ədəbi dilində işlənən bu sintaktik bütövlərin komponentləri arasındakı məna əlaqələri, həmçinin komponentləri əlaqələndirən vasitələr müasir ədəbi dil
normalarına uyğun gəlir.
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SEMANTIC AND GRAMMATICAL RELATIONSHIP OF COMPONENTS OF THE
COMPOUND SENTENCE IN THE WORKS OF M.F.AKHUNDZADA
S.V. Sharifova
ANAS Institute of Linguistics named after Nasimi Baku, Azerbaijan
sekine.serifova@mail.ru
There is certain semantic communication between the components of the compound sentences
formed on the basis of equal dependence. Semantic communication between components is defined
on the basis of such concepts as listing, reason-outcome, comparison and contradiction, division,
clarification, connection. The process, in which these meanings are expressed, is expressed in certain time frame.
Keywords: M.F.Akhundzada, the compound sentence, semantic communication, semantic and
grammatical arrangement.
СЕМАНТИЧЕСКИ-ГРАММАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.А.АХУНДЗАДЕ
С. В. Шарифова
Институт языкознания им. Насими НАНА, Баку, Азербайджан
sekine.serifova@mail.ru
Имеется определенная смысловая связь между компонентами сложносочиненных предложений, образованных на основе равной зависимости. Межкомпонентная смысловая связь
определяется на основе понятий перечисления, причины-следствия, сравнения-противоречия, разделения, разъяснения, связи. Процесс, в котором выражены эти значения, с формулированы в определенной рамке времени.
Ключевые слова: М.Ф.Ахундзаде, сложносочиненное предложение, смысловые связи,
семантическое и грамматическое расположение.
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UOT 811.512.1
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 vahidlərin, 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 Azərbaycan dilində bu vahidlərin, leksemlərin işlənmə çalarlarına diqqət etməklə başlaya bilərik. Azərbaycan 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 sözləridir. Atalar sözlərində relyef leksikasının işlənməsini öz növbəsində ümumi, xüsusi və yer təkindən 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 etməklə 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 söhbət 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]
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Aşıq Alının yaradıcılığını araşdırarkən yanlız ümumi relyef formaları deyil, eyni zamanda xüsusi yer adlarına da xitab etdiyini müşayət etmək olar:
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 xüsusi, mürəkkəb isim kimi qarşımıza çıxır. Bu da türk dillərində xüsusi isimlərin bəzilərinin formalaşma 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 ithafən 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 görmək 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 kendini 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:
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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 verər.), 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.)
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 para.(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.), Değirmen 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 dişler.(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 kalır.(Kəfənin cibi olmaz.), Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur.(Dünyada dərdi olmayan insan yoxdur.)
Türk dilində su kəliməsi keçən atalar sözləri və onların mənaları:
Acı acıyı keser, su sancıyı.(Dinsizin öhdəsindən imansız gələr.), Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.(Görməmişin gözü doymaz.), Akan su yosun tutmaz.(Tənbəl oturar, çalışqan vurub 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 yalabeer.(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
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birləşməsinin vahid leksik vahidlə ifadə olunan biçimidir. Qaqauz dilində ateş sözü Azərbaycan dilindəki 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 kimə görə özünü təhlükəyə atma, Ateşten kurtulma da yalın içine razgetirmee.-Yağışdan qaçıb, yağmura 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 Etişmeyinjen dereye paçaları suama, türk dilində isə Dereyi görmədən paçaları sıvama bu şəkildə bənzər formada işlənməsi bu dillər arasında nəyinki ortaq atalar sözünün eyni zamanda oxşar mənaların olduğuna dəlalət edir. Qaqauz dilində dereye atmaa söz birləşməsini hərfi formada tərcüməsi, yəni dərəyə 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 bənzərliyidiqqət çəkicidir. Həmçinin qaqauz dilində göbek sözü çayın ortasındakı
ada mənasında işlənməkdədir, 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, tərbiyəsiz eyni zamanda bu sözün daha doğru qarşılığı Balakən şivəsində işlənən köntək[6, 261] kəliməsidir. Kanara 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 burada coğrafi anlayış olan materik, qitə yox, şeirdə olan qitə janrından bəhs edilir.
Frazeoloji bənzərliklərdən bəhs edərsək qaqauz dilində taş olasın, taş üstünde taş burakmamaa 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 yoxdur, xəstə deyilsən, sevmee nice tozu gözünde-gözünde toz gibi birini sevmək (hiç sevməmək)-gözündə 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 yanaşı 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 mənasında işlədilir. Qaqauz dilində işlənən alçak kəliməsinin bataqlıq mənasından əlavə, yer olaraq
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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 dilində insanı mənfi keyfiyyət bildirən namərd kəliməsindən istifadə olunur. Bənzər effemizm qaqauz
dilində aşaa formasında işlədilir.
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 ifadəsinin 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 olmaqla birlikdə, tarixi zaman kəsiyində bəzi fərqliliklərin, tamamilə fərqli anlayışların meydana çıxması 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 ədəbiyyat nümunələrinin təhlilindən görmək mümkündür.
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BASIC MOMENTS OF THE DEVELOPMENT OF RELIEF VOCABULARY IN
PHRASEOLOGICAL AND FICTION LITERATURE IN OGUZH GROUP
OF TURKIC LANGUAGES
E.E. Huseynova
Institute of Linguistics of Azerbaijan National Academy of Sciences named after Nasimi
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
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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.
Keywords: oguzh group of turkish languages, relief vocabulary, phraseology, artistic imagery,
proverbs
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФНОЙ ЛЕКСИКИ В
ФРАЗЕОЛОГИЧКОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРЕ
ОГУЗКОЙ ГРУППЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
Э.Э. Гусейнова
Институт языкознания имени Насими Национальной Академии Наук Азербайджана
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 использовались в сходных терминах в их пословицах. В свою очередь художественная литература определяется в определенных стилях, метафорах черты, следовательно, происходят из первоначального 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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UOT 101.1.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİNİN
KONSTİTUTSİON HÜQUQİ MÖVQEYİ
P.S. Ələkbərov
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
parviz.alakbarov@barassociation.az
Vətəndaş cəmiyyətinin, inkişaf etmiş dövlətlərin gücünün əsasını təşkil edən insanların hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı müddəalar beynəlxalq aktlarda, xarici dövlətlərin aktlarında,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və digər yerli aktlarında öz təsbitini tapmışdır.
Fikrimizcə, insan hüquq və azadlıqlarının konstitusion hüquqi mövqeyini araşdırmaq həmin
hüquqların və azadlıqların daha dərindən dərk edilməsinə, onun qanunamüvafiq şəkildə tətbiq
edilməsinə zəmin yaradar.
Açar sözlər: dövlət və insan, hüquq və azadlıq, müdafiə, konstitusion mövqe
Dövlətin inkişafına təkan verən əsas səbəblərdən biri insan hüquq və azadlıqlarına xüsusi diqqət yetirilməsi, qəbul edilmiş aktların insanların mənafeyinə xidmət etməsidir.
Hansı dövlətdə ki, insan hüquq və azadlıqlarına yüksək qiymət verilir həmin dövlətdə demoktariyadan, hüquqi dövlət quruculuğundan ən ali səviyyədə danışmaq mümkündür.
İnsan hüquq və azadlıqları sahəsində qəbul edilmiş beynəlxalq aktlara “Ümumdünya insan
hüquqları” Bəyannaməsini, “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktı, “İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasını nümunə göstərmək olar.
Hər bir dövlət beynəlxalq arenada yerlərdən birini tutmaq və digər dövlətlərə nümunə olmaq
üçün vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsini təmin etməyi əsas götürərək milli qanunvericilik aktlarında bu istiqamətdə müddəalar əks etdirir.
Azərbaycan Respublikası da müstəqillik əldə etdikdən sonra, beynəlxalq aktları xarici dövlətlərin səmərəli təcrübələrini, eləcə də vətəndaşların adət və ənənələrini dəyərləndirərək müasir tələblərə cavab verən, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin sübutu olan Konstitusiyanının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilməsinə nail oldu.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulasında qeyd olunur ki, “Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin
və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq,
suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir:
- Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
- Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;
- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;
- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq;
- ədalətli, iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin
etmək;
- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq
şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.
Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə bu Konstitusiya qəbul edilir.”[1]
Azərbaycan Respublikası Ümummilli lider Heydər Əliyevin qayıdışından sonra beynəlxalq
arenada inkişaf etmiş ölkələr sırasında inamla addımlamaq, eləcə də müxtəlif beynəlxalq orqanlara,
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təşkilatlara üzv olmaqdadır. Bunun üçün də milli qanunların beynəlxalq aktlara uyğunlaşdırılması
zəruridir.
Bu səbəbdəndir ki, Ulu öndər Heydər Əliyev 22 iyun 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə ümumxalq səsverməsi keçirilməsi haqqında” Fərman imzaladı. [2]
24 avqust 2002-ci ildə edilmiş dəyişiliklər nəticəsində Konstitusiyanın 22 maddəsinə 31 əlavə
və dəyişiklik edildi. İnsan hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edən dəyişikliklərdən biri vətəndaşların
fərdi şikayətlərlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüquqlarının Konstitusiyada təsbit
edilməsi oldu. Bu dəyişiklik insan hüquqlarının Azərbaycan Respublikasında ən ali dəyər olduğunu
bir daha sübuta yetirdi. Mövcud dəyişikliklərə əsasən vətəndaşlar hər işə uyğun olaraq Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət etməklə pozulmuş hüquq və azadlıqlarının həmin məhkəmədə bərpa olunmasına nail ola bilərlər.
Ümummilli liderin siyasi irsinin layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab
İlham Əliyev də prezidentliyi dönəmində hər zaman xalqın yanında olduğunu bildirmiş, təşəbbüsü
olduğu hüquqi islahatlarla bunu əyani olaraq da bəyan etmişdir. Belə ki, cənab Prezidentin diqqəti
və qayğısı nəticəsində ölkədə insanların rifahlarının yüksəldilməsi, onlara layiqli həyat səviyyəsinin
bəxş edilməsi, işsizliyin aradan qaldırılması, istedadlı gənclərin irəli çəkilməsi istiqamətində və s.
təqdirəlayiq işlər görülür. Bütün bu işlərin görülməsi üçün daim dəyişməkdə olan ictimai münasibətlərin qanunvericilik üzərində qeyd olunmasına ehtiyac vardır.
Elə bunun nəticəsidir ki, Konstitusiya yeni əlavə və dəyişikliklərin edilməsi zərurəti yarandığından Azərbaycan Respublikası Milli Məclis tərəfindən 26 dekabr 2008-ci il tarixdə keçirilmiş iclasda “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi” üçün 2009cu il martın 18-də referendumun keçirilməsi ilə bağlı tarixli Qərar qəbul edilmişdir. [3]
18 mart 2009-cu ildə keçirilmiş ümümxalq səsverməsi referendumda Kontitusiyanın 29 maddəsinə 41 əlavə və dəyişiklik edildi ki, bu dəyişiklərə də nəzər saldıqda görürük ki, edilmiş əlavə və
dəyişikliklərin çoxu məhz insan hüquqlarına xidmət edən yeni müddəaların salınması ilə bağlıdır.
Eləcə də Kostitusiyaya edilmiş dəyişikliklərlə bağlı keçirilmiş 26 sentyabr 2016-cı il tarixli
referendumda da sırf vətəndaşların mənafeyinə uyğun əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Ümumiyyətlə, demək mümkündür ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ali, bəşəri
dəyərləri əsas götürərək, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini rəhbər ideya seçən ən ali qanunvericilik aktıdır.
Konstitusiyaya nəzər yetirdikdə görürük ki, insan hüquq və azadlıqları başlıca qeyd olunaraq
rəhbər müddəaları özündə təsbit etmişdir. İnsan hüquqları qismində bərabərlik hüququnu, azadlıq
hüququnu, vətəndaşlıq hüququnun təminatını, hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatını, fikir və söz azadlığını əks etdirən müddəaları araşdırmağı məqsədəmüvafiq hesab edirik.
Bərabərlik hüququ, insanların malik olduğu və onların şəxsiyyəti ilə qırılmaz bağlı olan əsas
hüquqlardan biridir. Bu hüquq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə yanaşı bir sıra beynəlxalq sənədlərdə xüsusilə qeyd olunmuşdur.
Belə ki, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 14-cü maddəsində əks olunur ki, “Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, rəng, dil, din, siyasi və digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti, doğum və ya digər status kimi hər hansı əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin olunmalıdır”. [4]
Türkiyə Cümhuriyyətinin Konstitusiyasının 10-cu maddəsi “Qanun qarşısında bərabərlik” adlanır. Bu maddədə qeyd olunur ki, “Dil, irq, rəng, cinsiyyət, siyasi düşüncə, fəlsəfi inam, din, məzhəb və digər səbəblərə baxmayaraq, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Qadınlar və kişilər bərabər
hüquqlara malikdirlər. Dövlət bu bərabərliyin mövcud olmasını təmin etmək məcburiyyətindədir.
Bu məqsədlə görüləcək tədbirlər bərabərlik prinsipinə zidd olaraq şərh edilə bilməz. Uşaqlar, yaşlılar, əlillər, müharibə və vəzifə şəhidlərinin dul və yetimləri ilə əlillər və qazilər üçün görüləcək tədbirlər bərabərlik prinsipinə zidd sayıla bilməz. Heç bir şəxsə, ailəyə, təbəqəyə və ya sinfə imtiyaz
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tanına bilməz. Dövlət orqanları və inzibati orqanlar bütün əməliyyatlarda qanun qarşısında bərabərlik prinsipinə uyğun hərəkət etməlidirlər”.[5]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsi “Bərabərlik hüququ” adlanır ki, həmin
maddədə “Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları
vardır. Dövlət, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak
vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi
və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində göstərilən əsaslara görə zərər vurula bilməz, güzəştlər və ya imtiyazlar verilə bilməz, yaxud güzəştlərin və ya
imtiyazların verilməsindən imtina oluna bilməz. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət
orqanları və dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar” müddəası əks olunur. [1]
Mühüm insan hüquqlarından biri də azadlıq hüququdur ki, bu hüquq da beynəlxalq və yerli
aktlarda özünəməxsus yer tutur. Belə ki, “Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi”nin 3-cü
maddəsində “Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və təhlükəsizlik hüququ”nun olması əks olunmuşdur.[4]
“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktın 9-cu maddəsində “Heç kəsin zorla və
ya dustaq edilə bilməməsi, heç kəsin qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan və müvafiq proseduralara əməl olunmadan azadlıqdan məhrum edilməməsi” qeyd edilmişdir. [6]
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 28-ci maddəsi azadlıq hüququna həsr edilmişdir.
Həmin maddədə göstərilir ki, “Hər kəsin azadlıq hüququ vardır. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə
tutulmuş qaydada tutulma, həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər. Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hər zaman maneəsiz öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ vardır”. [1]
Qeyd olunan maddənin məzmunundan aydın olur ki, azadlıq hüququ insanların öz şəxsi iradəsi əsasında davranışı ehtiva edir. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, azadlıq hüququnu rəhbər
tutub digər şəxslərin hüquqlarını pozmaq qanunvericiliyə, ilk növbədə isə Konstitusiyaya ziddir.
Odur ki, qanunvericiliyə zidd olduğu halda insanların azadlıq hüququnun məhdudşaldırılması qaçınılmazdır. Bu cür məhdudşaldırılmanın başlıca məqsədi insanların bir-birinə hörmət, sülh şəraitində
hərəkət etməsini, bir-birinə qarşı anlayışla davranmasını təmin edərək heç kəsin kimsədən artıq olmadığını bildirməkdir.
Dünya ölkələrinin Konstitusiyalarında və eləcə də beynəlxalq aktalarda xüsusilə mühüm yerə
malik hüquqlardan, təminatlardan biri də vətəndaşlıqla bağlıdır. Bu hüquq ümumiyyətlə insan üçün
mühüm rola malik olmaqla, hansı ölkənin vətəndaşı olmasından asılı olaraq insanın hüquq və azadlıqlarını, vəzifələrinin dərəcəsini müəyyən edir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsində “Azərbaycan dövlətinə mənsub
olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır” müddəası və
53-cü maddə isə “Vətəndaşlıq hüququnun təminatı” adlanmaqla, həmin maddədə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından (onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə
halları istisna olmaqla) məhrum edilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı heç bir halda Azərbaycan Respublikasından qovula və ya xarici dövlətə verilə bilməz. Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir” müddəası öz təsbitini tapmışdır. [1]
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Onu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, əvvəllər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
53-cü maddəsində “onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə halları istisna olmaqla” müddəası yox
idi. Lakin zamanın, günün tələbinə müvafiq olaraq, bu vətəndaşlıq institutu sahəsində yaranmış və
yaranacaq hansısa neqativ halların qarşısını almaq məqsədi ilə 26 sentyabr 2016-cı il tarixində keçirilmiş referendumla Konstitusiyaya bu zəruri müddəa əlavə edilmişdir.
Konstitusiyada öz təsbitini tapmış mühüm təminatlarda biri də hüquq və azadlıqların inzibati və
məhkəmə təminatıdır ki, bu təminat da 26 sentyabr 2016-cı il tarixli referendumdan sonra yeni versiyada qeyd olunmuş, yəni bu təminat sahəsi daha da genişləndirilmiş, eləcə də müəyyən konkretlilik
gətirilmişdir. Referendumdan əvvəlki redaksiyada inzibati qaydada müdafiə təminatı müəyyən edilməmişdir. Lakin, yeni əlavə və dəyişikliklərdən sonra 60-cı maddə yeni formada verilərək orada hər
kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati icraat qaydasında müdafiə olunması təsbit olunmuşdur.
Sözügedən maddədə qeyd olunur, “Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və
məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Hər kəsin hüququ var ki, onun işinə qərəzsiz yanaşılsın və
həmin işə inzibati icraat və məhkəmə prosesində ağlabatan müddətdə baxılsın. Hər kəsin inzibati icraat və məhkəmə prosesində dinlənilmək hüququ vardır. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər”.[1]
Qeyd olunması zəruri olan hüquqlardan biri də məhz şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququdur
ki, bu hüquq da bir sıra beynəlxalq aktlarda, xarici ölkələrin qanunvericilik aktlarında və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və digər aktlarında birbaşa və ya dolayı yolla əks olunmuşdur.
Bildirmək zərudirir ki, vətəndaş cəmiyyətində insan hüquq və azadlıqlarına dəyər verilməsi
həmçinin, insanların şərəf və ləyaqətinin müdafiəsini özündə ehtiva edir. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi beynəlxalq səviyyədə qarşıya qoyulmuş vəzifələrdən biridir. Çünki, hal-hazırki yaşadığımız
çağda öz hüquqlarından artıq səviyyədə istifadə edərək, sui-istifadəyə yol verərək başqalarına qarşı
güc tətbiq edərək onların şərəf və ləyaqətini alçaldanların sayı artmışdır. Sui-istifadəyə yol verilən
azadlıqlardan biri də fikir və söz azadlığıdır ki, bəziləri bu azadlığın mahiyyətini tam dərk etmədən
başqalarına qarşı qanunsuzluq edirlər. Elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hər iki müddəa ayrı maddələrdə qeyd olunaraq təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 46-cı maddəsi “Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ” adlanır ki, bu maddədə “Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır. Şəxsiyyətin
ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bilməz.
Heç kəsə işgəncə və əzab verilə bilməz. Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz
qala bilməz. Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla
bilməz” müddəası, 47-ci maddə isə “Fikir və söz azadlığı” adlanır ki, bu maddədə isə “Hər kəsin fikir və
söz azadlığı vardır. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur
edilə bilməz. İrqi, milli, dini, sosial və hər hansı digər meyara əsaslanan ədavət və düşmənçilik oyadan
təşviqata və təbliğata yol verilmir” müddəası birbaşa olaraq əks olunmuşdur.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, respublikamızda fikir və söz azadlığından sui-istifadə edərək
müxtəlif sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında başqalarının şərəf və ləyaqətini alçaldan şəxlərin
sayının durmadan artması səbəbindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə zəruri əlavə və
dəyişikliklər edilmiş, qanun pozuntusuna yol verənlərin layiqli cəzalarını alması üçün cəzalar daha
da ağırlaşdırılımışdır. Bu addımı atmaqda isə başlıca məqsəd insanlarda daha ağır məsuliyyət hissi
yaradaraq onları qanunsuz əməllərdən çəkindirməyə nail olmaqdır.
Qeyd olunanlardan göründüyü kimi Konstitusiyamızda təsbit edilmiş maddələr, müddəalar
həqiqətən də insanların rifahını, şəxsiyyətini, onun cəmiyyətdəki rolunu, dövlətin var olmasının başlıca səbəbkarı olan insanların sülh, əminamanlıq şəraitində, bir-birinin hüququna, azadlıqlarına hörmət edərək həyat sürmələrinə zəmin yaradacaq şəkildə hazırlanmış, ümumxalq səsverməsi referendumda qəbul edilmiş, o cümlədən yaranmış ehtiyacla əlaqədar olaraq zəruri əlavə dəyişikliklər də
edilmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Konstitusiyaya edilmiş əlavə və dəyişikililər yalnız bu ali
məqsədə xidmət etmək üçün aparılmalıdır. Elə bunun nəticəsidir ki, insan hüquq və azadlıqlarının
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beynəlxalq aləmdə təsbit edilmiş həddən daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı müddəaların referenduma çıxarılmaması Konstitusiya səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur.
Fikrimizin yekunu olaraq bildiririk ki, günü-gündən inkişaf edən, beynəlxalq aləmdə özünəməxsus nüfuza malik olmaqla, öz inkişafı ilə, mütərəqqi, səmərəli islahatları ilə digər dövlətlərə nümunə olan, beynəlxalq təşkilatların, inkişaf etmiş güclü dövlətlərin hər zaman diqqət mərkəzində
olan Azərbaycan Respublikası hər zaman insan hüquq və azadlıqlarına böyük dəyər verərək, bu yolda inamla addımlayaraq dövlətimizin qüddətini bütün dünyaya çatdıracaq. Bu yolda bir vətəndaş kimi üzərimizə düşən vəzifə Konstitusion hüquq və azadlıqlarımızı düzgün tətbiq edərək özümüzü
təkmilləşdirmək və eləcə də digər insanlara humanistcəsinə, vicdanla yanaşaraq onların hüquq və
azadlıqlarını pozmamaqdır.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF PROTECTION OF RIGHTS AND
FREEDOMS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
P.S. Alekperov
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parviz.alakbarov@barassociation.az
The provisions relating to the protection of the rights and freedoms of the people, which are
the basis of civil society and the power of developed states, have been found in international acts,
acts of foreign states, the Constitution of the Republic of Azerbaijan and other local acts.
In our view, investigating the constitutional legal position of human rights and freedoms creates a deeper understanding of those rights and freedoms, and their application in law.
Keywords: state and people, law and freedom, defense, constitutional position
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН
П.С. Алекперов
Ассоциация Адвокатов Азербайджана
parviz.alakbarov@barassociation.az
В международных актах, актах иностранных государств, Конституции Азербайджанской Республики и других местных актах содержатся положения, касающиеся защиты прав и
свобод людей, являющихся основой гражданского общества и власти развитых государств.
На наш взгляд, расследование конституционной правовой позиции прав и свобод человека создает более глубокое понимание этих прав и свобод и их применение в законодательстве.
Ключевые слова: государство и люди, право и свобода, оборона, конституционная позиция
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SAK-SKİF MADDİ-MƏDƏNİYYƏTİNİN AZƏRBAYCANDA ARXEOLOJİ İZLƏRI
VƏ ONLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ
S.Ə. Məmmədzadə
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix Institutu
azərbaycan.selcan@mail.ru
Çoxillik arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkara çıxarılmış skiflərə məxsus məzarlıqlar Azərbaycan ərazisində tarixən skiflərin məskunlaşması faktını sübut etmişdir. Bu tədqiqatlar Cənubi
Qafqazda Skif dövlətinin mövcudluğunu göstərir. Azərbaycanda skiflərin oturuşmuş siyasi birliyinin
və Skif mədəniyyətinin yaranmasına Cənubi Qafqaza miqrasiya edən sak-skif qruplarının böyük təsiri olmuşdur. Bu mədəniyyət Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin əsasında formalaşmışdır.
Açar sözlər: arxeoloji qazıntılar, qədim tarix, Skiflər, Azərbaycan,
Skiflərin Qafqazdan keçməklə Yaxın Şərqə gəlmə yolları və məskunlaşdığı ərazilərin araşdırılması, skiflərin məskunlaşma istiqamətinin Azərbaycanda, Mingəçevir ərazisində və ya qədim
Manna dövlətinin şimal-şərq hüdudlarında mövcud olduğunu və onların öz yürüşlərini buradan həyata keçirdiklərini göstərir [2, s. 5-16]. Arxeoloji tədqiqat işləri zamanı C.Xəlilov skif maddi mədəniyyət nümunələri tapılan beş abidəni tədqiq etmişdir. Gəncə ətrafında aşkar edilən qırmızı gildən
düzəldilmiş 11 sm hündürlüyündə heykəl Küloba qabının üzərindəki təsvirlə müqayisə edilir. Gədəbəy və Qalakənd yaxınlığında qazılmış Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid qəbirlərdən 8 ədəd "skit
tipli" ox ucu tapılmışdır. Qazax rayonundakı Sarıtəpədə e.ə.VII-VI əsrlərə aid edilən qəbirdən cəsədi uzadılmış dəfn adəti, "skit tipli" ox ucları və oraqşəkilli bıçaq aşkar edilmişdir. Həmin ərazidə
ucları heyvan başı ilə tamamlanan bilərzik tapılmışdır [4, s. 36-37]. Skif dövrünə aid olan bir neçə
zədələnmiş skif tipli ox başlığına Şəmkir rayonunda, Kürün sağ sahilində nekropol qəbirlərdə taparılan qazıntılar zamanı rast gəlinmişdir. [18]
Daha çox iki bucaqlı formalı başlıqlara Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yerləşən Şəmkir
rayonu ərazisində rast gəlinmişdir. S.A.Yeseyan və M.N.Poqrebovanın monoqrafiyasında Şəmkir
rayonunun ərazisindən tapılmış skif tipli ox başlıqları haqqında məlumat verilir [14, с. 22] [bax:24].
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının tikintisi zamanı müxtəlif dövrlərə aid və müxtəlif səciyyəli
qəbirləri olan məzar aşkar edilmişdir. Onun qərb hissəsində bükülü formada qoyulmuş skletlər tapılıb Arxeoloji qazıntılarda Tarix İnstitutunun işçilərindən İshaq Cəfərzadə, Nina Minkeviç-Mustafayeva və başqaları kollektiv iştirak etmişlər. Torpaq qəbirlərdə 30-a yaxın cəsəd düz uzadılmış vəziyyətdə aşkar olunmuşdur. Ekspedisiyanın qazıntı işləri nəticəsində Mingəçevir şəhəri və ona yaxın ərazidə mis-daş dövründən başlayaraq uzun dövrü əhatə edən dörd yaşayış yeri, bir neçə qəbiristanlıq aşkar edilmişdir. Cəsədlər arxası üstə, başı şimal-qərbə, üzü şərqə və ya qərbə, qolları isə
aşıq halda qəbirə qoyulmuşdur. Qəbirin əşyaları 7-8 ədəd qara, boz və qırmızı saxsı qabdan ibarət
olurdu. Darağızlı, qulplu qabların böyük hissəsi cəsədləri bükülü vəziyyətdə qoyulmuş qəbirlərdəki
qablarla oxşardır. Lakin orjinal əşyalar da vardır: Tuf daşından düzəldilmiş təkqulp, silindirik oturacaqlı "kasa" tipli qablar, qoyun başlarını təsvir edən dayaz boşqab öz incəlikləri ilə fərqlənir. Hər
ikisinin üzərinə gümüşdən incə həndəsi naxışlı bəzək vurulmuşdur. Tuf daşından düzəldilmiş qabların fraqmentləri Mingəçevir kurqanlarından və cəsədi bükülü vəziyyətdə qoyulan qəbirlərdən də tapılmışdır. Bu tip qablar Azərbaycan ərazisində qədim dövr mədəniyyətinin inkişaf etdiyini sübut
edir. Qızıl, gümüş və tuncdan düzəldilmiş bir çox bəzək əşyaları diqqəti cəlb edir; halqadan asılmış, xırda dənələrdən ibarət üçbucaq qızıl sırğa, qızıl muncuqlar, dəstəsi heyvan başı təsviri ilə bəzədilmiş güzgü, mifoloji heyvanların təsviri olan tunc kəmərlər, müxtəlif təsvirli möhür-üzüklər və
başqa əşyalar aşkar olunub [18, с. 353]. Mingəçevir ərazisində aşkar olunan kiçik kurqandan at qoş169
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qularının bəzi aksesuarları, beş bürünc lövhə, bir kəmər və yüyən ağızlığı tapılmışdır. Kiçik kurqanda tapılan yəhər iki hissədən ibarətdir [9, c. 106].
Azərbaycan ərazisində skiflərə məxsus kəllələr arxeoloji qazıntılar zamanı rast gəlinmişdir.
Belə ki, Mingəçevirin e.ə.VII-V əsrlərə aid olan təbəqələrindən cəsədləri uzadılmış halda dəfn edilmiş torpaq qəbirlərindən 21, o cümlədən 15 kişi və 6 qadın kəlləsi tapılmışdır. Onların çox hissəsi
pis və ya orta vəziyyətdədir. Yalnız 5 kişi və 3 qadın kəlləsi yaxşı qalıb. Bu tapıntılar R.Qasımova
tərəfindən tədqiq olunmuşdur [3, s. 210-214].
1941-ci ildə arxeoloq Saleh Qazıyevin rəhbərliyi altında Mingəçevir abidəsinin kompleks öyrənilməsinə başlanılmışdır. O, Mingəçevirdə dörd qəbir tipi, sitayiş yeri və orta əsrlərə aid dörd yaşayış yeri aşkar etmişdir. Küp qəbirlərdən cənub-qərbdə, böyük və hündür olmayan 9-a qədər kurqan vardır. Kurqanların hündürlüyü təxminən 1, diametri 12 metr idi. Mingəçevir ərazisində, tunc
dövrdən başlayaraq XVIII əsrə qədər olan dövür əhatə edən mədəniyyət qalıqlarına təsadüf olunub.
Mingəçevirdə üç yaşayış yerinin olduğu müəyyən olunmuş, iki küp qəbir, bir kurqan və orta əsrlərə
aid iki sahədə qazıntı aparılmışdır. Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə arxeoloji qazıntılar
müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. 1946-cı ilin yazında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən təşkil olunmuş Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası Mingəçevirdə fasiləsiz olaraq 1953-cü ilin ortalarına qədər Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətli arxeoloji tədqiqat və qazıntı işi aparmışdır [3, s. 71-85].
Tədqiq olunan qəbirlərdə ənənəvi Cənubi Qafqaz tipli tunc ox ucları ilə yanaşı, iki və üç tilli,
borulu ox ucları, sümük və ya ağac dəstəkli tiyəsinin hər iki tərəfi də iti tunc və dəmir xəncər, qılınc
və oraqvari dəmir bıçaqlar tapılıb. Demək olar ki, bütün kişi qəbirlərində 40-dək olan borulu oxlar
aşkarlanıb: onlar e.ə. VII-IV əsrlərə aid edilir [17, s. 81-97]. Bu bir tərəfdən dəfn olunanların həmin
ərazidə uzun müddət olmalarını, digər tərəfdən isə Herodotun xəbər verdiyi kimi, onların öz torpaqlarına qayıtdıqları zaman bu əraziyə Kür çayı vasitəsilə ilə gəldiklərini göstərə bilər. Herodotun məlumatları ilə, skif dövrünə aid Cənubi Qafqaz tapıntıları arasında əlaqə vardır. Bu tapıntılar həmin
dövrün Şimali Aralıq dənizi ətrafından tapılan məmulatlarla oxşardır. Bəzi alimlər sak məzarlıqlarından aşkar olunan qalıqları skif heyvan üslubunun ən qədim nümunələri hesab edərək qeyd edirlər ki, bu stil skiflərin Cənubi Qafqazda və Kürdüstanda məskunlaşdığı dövrdə yaranmışdır.Skif
hökmdarının Sakkız adlanan ərazidə tapılan məzarlığından əldə olunan tapıntılarla əlaqədar R.Qirşman təxmin edir ki, Prototinin və onun oğlu Madinin çarlığının paytaxtı məhz elə burada yerləşib
[10, c. 29]
Örənqala yaxınlığında yerləşən Kiçik kurqan adlanan yerdə [16, s. 27-29] skif tipli bir ox ucu
və yanında iki hissəli yüyən, ovalvari deşikli qaytarqan, üzəri düymə ilə bəzənmiş at kəlləsi , qara
cilalı saxsı qablar aşkar edilmişdir. Abşeron yarımadasında Gürgan adlı qədim yaşayış xarabalıqlarından iki bürünc simmetrik olmayan skif tipli ox başlıqları tapıldı. Abşeron yarımadasında bir daş
qutu qəbir tapıldı. X.Alməmmədov e.ə.VII əsrə aid məzarlıqların tarixini qeyd edir və bildirir ki,
Şəki rayonunda,Təpəbaşı nekropolunda skiflərə məxsus qəbirlər aşkar olunub və burada skif dövrünə aid romb formalı, iki bıçaq başlığının qalıqları tapılmışdır. Qeyd edək ki, Q.Qeybullayevin əsərində Şəki toponimi saka, yəni skif adı ilə əlaqələndirilsə də, arxeoloji tədqiqatlar zamanı buna aid
sübut tapılmamışdır. Romb formalı iki ox ucluğu Füzuli rayonu ərazisindən qazıntılar zamanı aşkar
olunub. Skif tipli arxaik, üçbucaq formalı oxlar Füzuli Tarix muzeyində saxlanılır [8, c. 34].
Gürgan qəsəbəsinin qərbində yerləşən qədim yaşayış ərazisində daş lövhələrdən tikilmiş qəbirlər tapılmışdır. Qəbirlərin birində çəhrayı rəngli keramika fraqmentləri olan və kəllə qalıqları
arasında iki tunc üçtilli ox ucları tapılmışdır. Boruların qurtaracağında uzunsov dəliklər vardır. Onlardan birinin qanadları borunun başlanğıcına kimi çatır, ikincisinin borusu 1 sm qanadlardan uzundur. Cəlilabad şəhərinin yaxınlığında, Mişarçay təpəsində kəşfiyyat işləri zamanı üç ədəd üçtilli
tunc ox ucu tapılmışdır. Şamxor rayonunda, hər birində doqquzadək cəsəd dəfn edilmiş 10 torpaq
qəbir tapılmışdır. Qəbirlərin üçündə boz-keramika, dəmir bıçaq və dəmir xəncərlə yanaşı, 15 ədəd
oymaqlı skif ox ucları aşkar edilmişdir. Lerik rayonunun Buzeyir kəndi yaxınlığında e.ə.VII əsrə aid
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edilən çoxdəfnli sərdabədə dörd ədəd 1,5-2,5 sm uzunluğu olan tunc oymaqlı üçtilli ox ucu aşkar
edilmişdir. Ox uclarından biri vurulmuş kəllənin içinə sancılıb.

Xəritə 1. İki başlıqlı skif tipli ox ucluqlarının yayıldığı Azərbaycan xəritəsi
1-Sərzən-Yurd; 2-Dərbənd; 3-Abşeron; 4-Şəki; 5-Mingəçevir; 6-Şəmkir; (Kür çayının sol sahili)
7-8-Şəmkir (Kür çayının sağ sahili) 9-Füzuli [11, c. 13].
A.A.Kudryavçev antik Dərbənddə skif dövrünə aid dörd arxeoloji təbəqəni qeyd edir: 1.Skiflərə qədərki skif dövr, 2.skif dövrünün erkən təbəqəsi, 3.skif dövrünün son qatı, 4.Alban-Sarmatiya
vaxtının erkən təbəqəsi [8, c. 31].
Mingəçevirdə məlum olan ən qədim yaşayış yeri ilk tunc dövrünə aid olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində məlum olan Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid silahlar, zəngin kurqanlar bu
mədəniyyətin yayıldığı ərazilərin mis yataqları ilə zəngin olduğunu ifadə edirdi. Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyəti daşıyıcılarının kimmerlərlə əlaqəsinin olduğu son tədqiqatlarda üzə çıxmış və elmi
ədəbiyyatda sübut olunmuşdur.Kimmerlərin ardınca Qafqaza gələn skiflərin Mingəçevirdə yerləşdikləri, burada ölülərini dəfn edəcək qədər uzun müddət qaldıqlarını, özündən əvvəlki mədəniyyətə
təsir edərək yeni təsərrüfat və mədəniyyət sistemini yaratdıqlarını görürük. Qafqazda skiflərin yaşamasına və skif mədəniyyətinin təsirinə ən yaxşı dəlil skif tipli ox uclarıdır.Mingəçevirdən aşkar
olunmuş skif tipli ox uclarını Saleh Qazıyev e.ə.VII-IV əsrlərə aid etmiş və iki qrupa bölmüşdür:
yastı və mahmızlı, üçtilli və mahmızsız. Buradaskif tipli ox ucları ilə birlikdə Cənubi Qafqaz tipli
ox ucları da tapılmışdır. Cənubi Azərbaycan və Şərqi Anadoluda da çoxlu sayda skif tipli ox ucları
əldə edilmişdir. Mingəçevirin skif tipli ox ucları əsasən uzanmış skleti olan qəbirlərdən məlumdur.
Skif qəbirlərindən çox sayda at əsləhələri içərisində quş dimdiyi formasında düzəldilən bəzəklər
Azərbaycanda yeganə nümunə olub, yalnız Mingəçevirdən əldə edilmişdir.Bu tip at əsləhələri Türkiyədə Ərzincanın Üzümlü ilçəsi yaxınlığındakı məşhur Urartu mərkəzlərindən olan Altıntəpədən
və Samsun ətrafından aşkar olunmuşdur. Skiflərə məxsus at əsləhələrinin tuncdan düzəldilənləri ilə
yanaşı, sümükdən çox unikal formada hazırlanan nümunələri də vardır. Azərbaycan ərazisində skiflərin yerləşməsi faktı Manna və Kimmer-Skif-Sak padşahlığına dair araşdırmalar əsasında da sübut
edilmişdir. Azərbaycan ərazisinə türk tayfalarının növbəti gəlişi kimmer, skif və sak tayfalarının
miqrasiyası dövrünə təsadüf olunur.Bunlar ilk dövrlərdə Azərbaycanda neçə min il əvvəldən məskunlaşmış aborigen türk tayfaları, turukkilər və onların varisləri mannalılarla bir müddət qonşuluq
münasibətlərində olsalar da, tədricən yerli türk etnosları ilə qaynayıb-qarışmışlar.
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Azərbaycanın şimal və cənub ərazilərində Skif padşahlığının mövcudluğu məsələsi Azərbaycan tarixinin ən vacib problemlərindən biridir. Qədim yunan yazılı mənbələri Şimali və Cənubi
Azərbaycan, həmçinin onlara həmhüdud bölgələrdə skif tayfalarının məskunlaşmasından bəhs edir
[10, s. 29]. Burada Skiflərin sadəcə məskunlaşıb yaşaması haqqında deyil, güclü hərbi qüvvələrinin
və dövlət qurumlarının mövcud olması məsələləri haqqında məlumatlar qeyd olunub. Yazılı mənbələrdən ibarət hesabatlarla yanaşı, arxeoloqlar da skiflərin Şimali Azərbaycan ərazilərinin demək olar
ki bütün regionlarında yaşamalarına dair arxeoloji faktlar aşkar etmişlər. Cənubi Azərbaycanın hüdudlarından kənarda, Ziviyə təpəsində Skif tayfa başçılarından birinə aid olan xəzinə aşkar olunmuşdur. Bütün bu yazılı mənbələrə və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra tədqiqatçılar Skif
padşahlığını Şimali və Cənubi Azərbaycanda lokalizə edirlər. İ.M.Dyakonov, M.İ.Artamonov,
İ.H.Əliyev, A.M.Xazanov və B.V.Texov skif çarlığının Kür və Araz çayının cənubunda, Urmiya
gölünün ətraf ərazilərində yerləşməsini qeyd edirlər [5, c. 219]. İ.Babayev də bu tədqiqatçıların fikirləri ilə razılaşır [20, c.77]. R.Y.Qirşman Skif padşahlığını e.ə.IV əsrdə yaranmış Atropatena bölgəsində lokalizə edir [10, s. 29]. B.B.Piatrovski, V.A.İlinskaya, A.İ.Trenojkin və A.U.Alekseyev
"İşquz" şəhərinin yerləşdiyi ərazini Urmiya gölünün qərb torpaqlarında lokalizə edirlər. Dyakonov,
Artamonov, Əliyev, Xazanovun lokalizasiyasına əsasən Skif çarlığı Azərbaycan Respublikasının
şərq torpaqlarında və İran ərazisində yerləşirdi. Eyni zamanda Piatrovski, İlinski, Terenojkin, Girşman və Alekseyev "İşquz" şəhərinin Qərbi Azərbaycan və İranın Kürdüstan ostanında yerləşməsi
fikrində qalırlar. Tədqiqatçıların bir qrupu hesab edirlər ki, skif məmulatlarına Şimali Azərbaycan
arxeoloji qazıntıları zamanı az təsadüf olunmuşdur. İlk növbədə, tapılan arxeoloji artefaktlar e.ə.VII
əsrdən daha sonrakı dövrə aiddir və bu məhsullar çox zəif aşkar olunub [10, c. 29] Arxeoloji tapıntılar nəticəsində məlum olur ki, yerli əhalinin skiflərlə qarşılıqlı əlaqəsi ola bilərdi [17, c. 92]. Skif
tayfalarının Azərbaycanda məskunlaşması izlərini tədqiq edən arxeoloqların əksəriyyəti skif mədəniyyətini, adətlərini öyrənərkən skiflərə xas üç tip maddi-mədəniyyət nümunələrinin olduğuna əsaslanmışlar; 1-müəyyən növ silahlar, 2-at qoşqu araba qalıqları, 3-bədii sənət nümunələri [10, c. 30].
Qəbirlərin arxeoloji tədqiqi ya tam aşkar olunmayıb ya da çox səthi şəkildə təhlil edilmişdir. C.Xəlilov və M.N.Poqrebovanın bu tədqiqatlarla bağlı əsərlərində, skiflərin Azərbaycanda yerləşməsinə
qarşı müddəalar səslənir. M.N.Poqrebovanın və S.A.Yesayanın birgə müəllifliyi ilə yazılan əsəri
Cənubi Qafqazın skif abidələrinə həsr olunmuşdur, lakin burada skif dəfn ayinlərinin dəqiq təhlili
verilmir və bu skiflərin üç tip maddi mədəniyyət nümunəsinə sahib olmaları haqqında fikirlərin sübutunu azaldır [13, c.152]. Poqrebovanın əsərində maddi nümunələrin təhlilinə və yaşayış yerlərininin öyrənilməsinə diqqət yetirilmişdir. Poqrebovanın təhlilləri erkən skiflərin qəbir abidələrinin, at
qəbirləri və onları müşayiət edən qulluqçuların dəfn olunma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə əsaslanır [20, c. 46]. Kuroçkinin araşdırmaları skif məzarlıqlarının, dəfn olunma formalarının tədqiqinə
həsr olunub. Q.N.Kuroçkin skiflərin dəfn adət-ənənələrinə həsr olunmuş əsərində Skif tayfaları
arealında 23 növ qəbir tipinin olduğunu aşkarladı və 4 geniş cədvəldə təqdim etdi. Böyük qəbirlərdən aşkar olunan artefaktlar skif tarixşünaslığında mühüm yer tutur [10, c. 30]. Yesayanın monoqrafiyasının ikinci hissəsində Azərbaycan ərazisindəki tapıntılara az diqqət yetirilmişdir. C.Xəlilovun
nisbətən müxtəsər yazılmış əsərində də, skiflərin dəfn mərasimlərinin əlamətlərini sistemləşdirməyə
cəhd edilməmişdir. Belə ki, Xəlilovun təhlilləri skif mədəniyyətinin öyrənilməsini bütünlükdə əhatə etməmişdir. Xəlilov skiflərin Azərbaycan ərazilərində ciddi izlərinin olmadığını sübut etmək
üçün bir sıra mübahisəli fikirlər irəli sürür. Skif əmək alətlərinin və keramikanın Azərbaycanda olmaması kimi mübahisəli iddialar söyləyir. Bu fikri qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Qafqazda skiflərə məxsus olan keramika tapılmamışdır. S.V.Maxortıx tərəfindən qeyd olunduğu kimi, skif tayfaları
Şimali Qafqazın yerli əhalisinin keramikasından istifadə etmişlər [20, c.19]. N.A.Qavrilyuk Şimali
Qara dəniz sahillərində yaşayan skiflərin istifadə etdiyi keramikanın kimmerlər yaşayan bölgənin
yerli keramikası əsasında qurulduğunu təsbit etmişdir.Skif keramikası Şimali Qafqazın meşə və çöllərinin yerli tayfaları və yunan koloniyaları əhalisi ilə əlaqələri nəticəsində arxaik Skif dövrünün sonuna doğru formalaşmışdır [7, c.18]. [bax:24]. Bu məlumatlara əsasən Azərbaycan ərazisinə axın
edərək məskunlaşan skiflər öz keramika istehsalı vərdişlərini Şimali Qafqazda inkişaf etdirə bilmə172
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dilər. C.Xəlilovun fikirinə görə, Yuxarı Dnepr və Şərqi Pamirdə tapılmış skif kəllələri ilə Mingəçevirdə aşkar olunmuş skif kəllələri arasında əhəmiyyətli fərqlər vardır [10, c. 30]. D.A.Kiriçenko tərəfindən də göstərildiyi kimi, skiflərlə əlaqəli zəngin paleoantropoloji materiallar vardır və bu da
problemi yenidən araşdırmağa imkan verir.
Kiriçenko xüsusi olaraq qeyd edir ki, Mingəçevirin skif məzarlıqlarında tədqiq olunan kişi
skiletləri ilə Ukrayna ərazisindən tapılan skiflərə məxsus skiletlərdə oxşarlıqlar vardır. Antropoloji
tədqiqatlar Mingəçevir ərazisindən tapılmış skif tayfalarına məxsus kəllə sümükləri ilə Macarıstan,
Moldaviya və eləcə də Ukrayna ərazisindən tapılmış skiletlərlə ilə oxşarlıq olduğunu sübut edir [10,
c. 30]. Son dövrdə kurqanlardan tapılan insan sümüklərinin antropoloji cəhətdən təhlili skif-sak tayfalarının Azərbaycanda məskunlaşdığını sübut etmişdir.
Şəkidə Təpəbaşı nekropolunda kollektiv məzarlıq aşkar edilmişdir. Bu nekropoldakı qəbr detalları eradan əvvəl 8-7-ci əsrlərə aid Cənubi Aralıq dənizi qəbir abidələri ilə oxşarlıq təşkil edir.
Skiflərin bu ərazilərdə məskunlaşdıqlarını təsdiq edən ilk arxeoloji faktlar 2013-cü ildə Şəki rayonunun Yoncalı qəsəbəsində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmişdir və nekropol burada skiflərin məskunlaşmasını sübut edir [1, s. 64]. D.A.Kiriçenko Təpəbaşından tapılan 9 nekropolda beş kəllə sümükləri və Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış 3 uzanmış formalı insan skleti arasında oxşarlıq olduğunu qeyd etmişdir. Digər iki kəllə sümükləri Tyanşan, Altay, Aralıq dənizinin sahillərində yaşamış skif tayfa qrupları ilə oxşarlığı göstərir [10, с.31]. Eyni
kəndin şimal-qərb ərazilərində və Xocalı nekropolunda erkən skif dövrünə aid romb formalı daha
iki qəbir tipi aşkar edild [10, c. 31]. Bu kimi tapıntılar skif-sak çarlığının yerli əhalisinin bu bölgədə
məskunlaşdığını göstərir. Tədqiqatçıların fikrincə e.ə.VII əsrin birinci yarısında Skif padşahlığı Cənubi Qafqazı əhatə edirdi. V.B.Vinoqradov isə bu çarlığın Qafqaz hüdudlarından şimalda yerləşdiyi
fikrini irəli sürür [6, с. 27]. İ.H.Əliyev belə qənaətə gəlir ki, Aşşur imperiyasının hökmdarı da skiflərdən çəkinirdi.Buna görə də daim yerli hakimlər üzərində öz siyasi təsirini qurmağa çalışırdı.
Azərbaycanda ilk əsaslı arxeoloji ekspedisiyaların fəaliyyəti dövründə skif qəbirlərinin hansı
ərazilərdə mövcud olması ilə bağlı tədqiqatlar aparılmağa başlanılmışdı. Mingəçevir və Şəki ərazisindən tapılan paleoantropoloji artefaktlar da burada skiflərin yaşadığını təsdiqləyir [10, c. 30]. Bu
tədqiqatlar Cənubi Qafqazda Skif padşahlığının mövcudluğunu göstərir. Lakin Aşquz şahlığını lokalizasiya edərkən bir sıra faktorlar nəzərə alınmalıdır.
1.Şimali Qara dəniz bölgəsi və Azərbaycanın skif qəbirlərinin iki xüsusiyyətinin mövcudluğunu göstərir. Arxeoloji mədəniyyətin çoxkomponentli olması Skif arxeoloji tədqiqatının əsas xüsusiyyətidir.
2.V.Y.Murzinanın fikrincə "Skif mədəniyyəti" üç fərqli komponentdən ibarətdir.İlkin dövr
skif mədəniyyəti Çernoqorov və Novoçerkass tipi; Asiyanın ən ucqar ərazilərindən Şərqi Avropaya
yayılan e.ə.VII əsr proto-skiflərin mədəniyyəti; ön Asiya skif mədəniyyətinin səciyyəvi cəhətləri.
Bu faktorlar yerli skif tayfalarının kimmerlərlə qaynayıb-qarışması, skif mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır [10, c. 31]. Şimali Qara dəniz və Qafqaz, hətta Aral, dənizi ətrafında mövcud olan skif mədəniyyətinin elementlərinə Azərbaycan ərazisindən tapılmış skif abidələrində də rast gəlinmişdir.
3.Azərbaycanın Skif abidələri, mədəniyyəti Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin əsasında formalaşmışdır ki, bu da həmin ərazilərə miqrasiya edən tayfalar tərəfindən yaradılmışdı. Tarixi və arxeoloji mənbələrin müqayisəli təhlilləri bizə bu mədəniyyətin qədim Aşşur dövləti və proto-kimmer
tayfaları ilə əlaqəsi olduğunu göstərir. Üçüncü növ komponentə, yəni Ön Asiya skiflərinə xas elementlərə Azərbaycan ərazisində rast gəlinmişdir [10, c. 32].
Lakin oxşarlıqlar olsa da , Azərbaycanın skif mədəniyyəti ilə Şimali Qara dəniz sahillərində
tapılmış mədəniyyət nümunələri arasında fərqliliklər vardır. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin izləri
Şimali Qara dəniz sahillərində tədqiq olunmuş skif mədəniyyətinə təsir etmişdir. V.Y.Murzin tədqiqatçı S.İ.Kruçun belə fikrini təsdiqləyir ki, Şimali Qara dəniz ətrafında yaşayan skif tayfalarının etnik tərkibi vahid olmamışdır [10, c. 32]. Azərbaycanda aşkar olunmuş qədim skiflərə məxsus məzarlıqlarda üç növ qəbir tipi olması aşkar olunmuşdur.
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1.skif əsilzadələrinin dəfn olunduğu məzarlar [10, c. 32],
2.Sak-skif tayfa birlikərinin bir-birinə yaxın olduğu Aral dənizi ətrafı, Tyanşan, Altay ətrafinda məskunlaşan saklar,
3. Skif mədəniyyətinin formalaşmasında əsas rol oynamış yerli mənşəli Cənubi Qafqaz skif
komponenti [10, c. 53].
Göstərilən faktorlar bunu deməyə əsas verir ki, Şimali Qara dəniz regionu və Azərbaycanda
yayılmış skif tayfaları bir-birinə yaxındırlar. Bu tayfa cəmiyyətləri arasında yeganə fərq etnik komponentlərin müxtəlif olması idi. Azərbaycanda skif mədəniyyətinin izlərinin olması və qazıntılar nəticəsində antropoloji tipin araşdırılması Cənubi Qafqazda skif tayfalarının mövcud olduğunu sübut
edir [19, c. 258]. [bax: 24]
Skif etnoslarının öyrənilməsində mühüm tədqiqatlar apararaq V.Y.Murzin qeyd edir: "Skif etnoslarının formalaşması xüsusiyyətində oxşar cəhətlərin olmasına baxmayaraq, skif mədəniyyətinin
üç tərkib hissəsinin hər birinin xüsusi əlamətləri olmuşdur [10, c. 31]. Şimali Qara dəniz sahilləri və
Cənubi Qafqaz skiflərinin məzarlıqları arasında bəzi fərqlər olmasına baxmayaraq dini ritualları çox
oxşardır. Bu oxşarlıqlar skif mədəniyyətinin lokal xarakter daşımasını və çox güman ki iki skif mədəniyyətinin varlığını göstərir. Bu mədəniyyətlərdən biri Qafqaz dağlarından şimalda, digəri isə cənubunda formalaşmışdır. Sonrakı dövrün tədqiqatları bu fikri təsdiq edir. Çernoqoriya və Novoçerkassk mədəniyyət nümunələrinin izlərinə Şimali Qafqaz və Qara dəniz ətrafı skif mədəniyyətində
rast gəlinir və bu mədəniyyətlərin bir-birinə təsir göstərməsi sübut olunub. Başqa bir fikrə görə bu
mədəniyyətlər paralel olaraq eyni zamanada formalaşmışdır. A.İ.İvançikin gəldiyi qənaətə görə,
e.ə.VII əsrdə skiflərin iki müstəqil qrupları var idi.
Bunlardan birincisi, Aşşur dövlətinin qərb sərhədlərində yayılmış və sonralar Frigiyanın işğalına qatılmışdı. İkinci qrupa aid olan skiflər Aşşur dövlətinin şərq sərhədlərində Manna və Madaya
yaxın ərazilərdə yaşayırdılar [15, c. 98-99]. Zaur Həsənovun tədqiqatı da A.İvançikin bu versiyasını
təsdiq edir. Aşquz ölkəsinin yerləşmə arealını müəyyən edərkən nəzərə alınacaq üçüncü amil regionda Urartu və Aşşur izlərinin olması və ya olmamasıdır. Çernoqoriya, Novoçerkassk ərazilərindən
tapılan skif abidələrinin xüsusiyyətlərinə Şimali Qafqaz və Qara dəniz sahillərində də rast gəlinmişdir [13]. L.Risvet, Q.Qopnik, V.Baxşəliyev, Q.Lau, S.Aşurov və R.Brayant Naxçıvanın Oğlanqala
ərazisinin arxeoloji tədqiqatlarında bu ərazidə Urartu idarəsi izlərinin olmadığını göstərirlər. Şərur
bölgəsində də skif tapıntılarına rast gəlinsə də, Urartu izləri tapılmamışdır. Tədqiqatlar göstərir ki,
yerli Şərur tayfaları və skiflərin qarşılıqlı əlaqələri Urartu hakimiyyətinin bu ərazilərdə bərqərar olmasına maneə yaratmışdır [10, c. 33].
Bu tayfaların kurqanlarının hansı ərazilərdə yerləşməsi də skif çarlığının tədqiqatında əsas
faktorlardan biridir. Heredoton "Tarix" əsərinə əsasən skiflərin hökmdarı Herrada dəfn olunmuşdur.
O, qeyd edir ki, Gerra şəhəri skif çarlığının sərhəddində yerləşirdiki, ucqar ərazilərin tayfaları orada
məskunlaşmışdı. Skif hökmdarı öldükdən sonra cənazəsi dəfn olunmaq üçün Gerra şəhərinə aparılırdı. Herodot yazır ki, skif cəmiyyətində ölülər qırx gün ərzində dəfn oluna bilərmiş. Bu məlumatlara əsasən aydın olur ki, hər hansı regionda Skif padşahlarından birinin məzarının aşkar olunması,
skiflərin həmin ərazidə şəhərlərinin olduğu demək deyil. Bu skif çarlığının təsirinin geniş hüdudlarla əhatə olunmasını göstərir. Hər hansı bir ərazidə skiflərə aid bir məzarın aşkar olunmaması da orada skif hakimiyyətinin olmadığına əsas vermir.Herodotun məlumatına əsasən, yalnız hökmdar deyil, hətta skif dövlətinin hakimləri də dəfn olunmaq üçün başqa bir əraziyə qırx gün ərzində aparılırdı [11, IV, 73]. Buna görə də məskunlaşdıqları yerdən uzaqda dəfn olunmaq adəti yalnız hökmdarlara deyil, eyni zamanda hakim zümrədən olan insanlara aid olmuşdur. V.A.İlinskaya Gerra şəhərinin hansı ərazidə yerləşməsi ilə bağlı fikir irəli sürmüşdür. Skif çarı İdanfirs Daraya söyləyir ki,
skif çarlarının qəbirləri yaşayışa çətin olan ərazilərdə yerləşib [13, c. 33]. Herodot İdanfirsdən sitat
gətirək qeyd edir: "Axı bizim nə şəhərlərimiz, nə də məhsuldar torpaqlarımız yoxdur. Biz onların
dağılmasından və boş qalmasından qorxmuruq. Buna görə də biz sizinlə qısa zamanda döyüşə girməyə tələsmədik. Əgər siz, nə olursa olsun, bizimlə müharibə etməyi öz qarşınıza məqsəd kimi
qoymusunuzsa, bu torpaqlarda bizim atalarımızın qəbirləri var. Onları tapın və onda bilərsiniz ki,
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biz bu qəbirlərə görə vuruşacağıq, yoxsa yox" [11, IV, 127]. Erkən skif dövrünə aid arxeoloji materiallar Azərbaycanın mərkəzi bölgələrində və qərb hissəsində müşahidə olunmuşdur [1, s. 67-68].
Abşeron, Cəlillabad, Lerik və Lənkəranda arxeoloji qazıntılar nəticəsində skif mədəniyyət tipli tapıntılara rast gəlinmişdir.
Skif arxaik dövrünün ən qədim dövrə aid olan tapıntıları müasir Şərqi Gürcüstan ərazisində
aşkar edilmiş ən canlı şəkildə təmsil olunur. Ölkənin bütün ərazilərində fəaliyyət göstərmiş arxeoloji ekspedisiyalar skif tipli artefaktlara rast gəlmişlər [11, c.152]. Bütün bu arxeoloji tədqiqatlara
əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, erkən skif çarlığı bütün Cənubi Qafqaz ərazisi Aşquz ölkəsinin bir
hissəsi olmuşdur. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, cənubda Aşquz ölkəsi Urmiya gölünün ətrafındakı ərazilərə kimi uzanırdı [10, c. 34]. E.ə.VII əsrin sonlarında, xarici işğallar nəticəsində hərbi gücünü artırdı və Aralıq dənizi ətrafı, müasir Türkiyə və Suriya sərhədlərinə kimi imperiyanın coğrafi
sərhədlərini genişləndirərək Karxemiş (Antakiya) miqyasını ələ keçirməyə başladı.
Aşquz ölkəsinin lokalizasiyasında genetik təhlillərin də müəyyən rolu vardır. E.ə.VIII-II əsrlər
arasındakı dövrə aid Rusiya və Qazaxıstanda skif qəbirlərindən aşkar edilən, insan sümüklərinin mitoxondrial DNT analizləri aparılmışdır. Bu ərazilərdə məskunlaşan xalqların əksəriyyətinin əhalisinin skiflərin qərb qrupunun genetik varisləri olması onu sübut edir ki, Qara dəniz ətrafı, şimali və
Cənubi Qafqaz, həmçinin İran ərazisinə təsiri olmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar və yazılı mənbələrlər
yanaşı, genetik təhlillər də göstərir ki, skif imperiyasının əhatə etdiyi ərazilərdə bir sıra etnoslar yaşamışlar [10, c. 34].
Aşşur mənbələrindən aydın olur ki, Aşquz ölkəsinin meydana gəlməsini e.ə.676-cı il hesab etmək olar. Aşquz ölkəsinin mövcudluğunun başa çatması e.ə.VI əsrin əvvəllərinə, təxminən e.ə.595ci ilə aid edilir. Bu məlumat tarixi yazılı mənbələrə əsaslanır. Bundan sonrakı dövrdə Aşquz ölkəsinin ərazisində Şakaşena adlı yeni bir dövlət meydana çıxır. Arxeoloji qazıntılardan əldə olunan məlumatlar skif-sak tayfalarına məxsus məzarlıqların mövcudluğunu göstərir və bu tip erkən skif dövrünə aid qəbirlər Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən tapılıb [10, c. 36].
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ARCHAEOLOGICAL TRACES AND THEIR STUDY IN SAK-SСYTHIAN MATERIAL
CULTURE IN AZERBAIJAN
Mammadzada Seljan
Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov
azərbaycan.selcan@mail.ru
The fundamental study of ancient history is based not only on sources, but also on sources
discovered by archaeological excavations. One of the oldest Turkish tribes that played a role in the
ethnogenesis of the Azerbaijani people was the Scythians. Scythian arrowheads and material cultural remnants found on the territory of Azerbaijan prove that the Skif tribes are located in this region.
The presented article give information regarding the archaeological excavations which related to
the Scythians, especially arrowheads, material culture found on the graves of the Scythians
Keywords: archaeological excavations, ancient history Scythians, Azerbaijan, culture
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
САК-СКИФ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Мамедзаде Сельджан
Институт истории имени Aббаскули Аги Бакиханова
azərbaycan.selcan@mail.ru
Фундаментальное изучение древней истории основано не только на источниках, но и на
источниках, обнаруженных археологическими раскопками. Одним из старейших турецких
племен, игравших роль в этногенезе азербайджанского народа, были скифы. Скифские наконечники стрел и материальные культурные останки, найденные на территории Азербайджана, доказывают, что племена Скифа расположены в этом регионе. В представленной статье
приводятся сведения о том, что археологические раскопки, связанные с скифами, особенно
стрелы, материал культуры, найденный на могилах скифов
Ключевые слова: археологические раскопки, древняя история, Cкифы, Азербайджан,
культура
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UOT 39
ŞAHDAĞ XALQLARININ MƏİŞƏT ƏNƏNƏLƏRİNDƏ XALQ TƏBABƏTİ
N.V. Şalbuzova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
nezreshalbuzova@gmail.com
Azərbaycan Respublikasının şimal-şərq bölgəsində məskunlaşan Qafqaz Albaniyasının qədim
tayfalarından olan, indiki adları ilə Qrız, Cek, Əlik, Haput, Yergüc kimi tanınan Şahdağ xalqları
özlərinin spesifikliyini, lokal-səciyyəvi cəhətlərini bu günə qədər qoruyub saxlaya bilmişlər. Məqalədə Şahdağ xalqlarının yemək nümunələrində və təbabətdə istifadə edilən yabani bitkilərin tədqiqi
öz əksini tapmışdır. Həmin bitkilərin yerli xalqların öz dillərində səsləndirdilməsinə isə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Açar sözlər: Şahdağ xalqları, məişət ənənələri, xalq təbabəti, yabanı bitkilər
Əsasən Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində məskunlaşan Qafqaz Albaniyasının qədim tayfalarından olan Qrızların, Cek və Əliklilərin əsas məskunlaşdıqları məkan Qubanın Qrız, Cek və Əlik
kəndidir.
XXI əsrin 30-40-ci illərindən başlayaraq Qrızın, Buduğun, Haputun bir hissəsi iqtisadi cəhətdən daha rahat ərazilərə köçmüş və eyni zamanda tarixi yaşayış məntəqələrinin adlarını yeni yaşayış
mühitlərində qoruyub, Quba, Müşkür (indiki Xaçmaz rayonu) və Şabran, Göyçay, Şamaxı rayonlarında, Haput kəndi, Qaradağ Haput, Haput Məlikli, Şıx Haput, Güney Buduq, Ağyazı-buduq, Xaçmazda –Yergüc kəndi və s. kimi kəndləri təsis etmişlər [10, 149].
Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının etnoqrafiyası zəngin və qədim tarixə malikdir. Bu baxımdan etnoqrafiyanın tərkib hissəsi olan maddi və mənəvi mədəniyyət, təbii-coğrafi şəraiti, ailə məişət
məsələləri, yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzək nümunələri, yeməkləri və içkiləri,
nəqliyyat vasitələri, xalq bayramları, oyun və əyləncələr, inamlar, dini görüşlər, xalq təbabəti və s.
kimi sahələrin araşdırılması çox əhəmiyyətlidir. Etnoqrafiyada mənəvi aləmin bir qolunu da xalq təbabəti təşkil edir və tarixi etnoqrafik baxımdan öyrənilməsinə, araşdırılmasına hər zaman ehtiyac
vardır. Xalq təbabəti xalqın məişətinin gündəlik ayrılmaz hissəsidir və onun mənəvi mədəniyyətində mühüm yer tutur. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi və qarşısının alınması məqsədilə toplanılıb
tətbiq olunan yabanı bitkilər xalq təbabətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, o cümlədən florasının zəngin bitki örtüyünün rəngarəng olması, xalq təbabətinin inkişaf etməsinə təsir edən amillərdən biridir. Xalq təbabəti, xalq müalicə üsulları və vasitələri çox qədim zamanlardan xalq tərəfindən zənginləşdirilərək dövrümüzə qədər saxlanılıb qorunmuşdur və təbabətdə istifadəsi insanlara, təbiblərə, loğmanlara çoxdan məlumdur.
“Azərbaycan təbabətinin görkəmli nümayəndələrindən Əbu Mənsur Müvəffəqi, İbn Kəbiri,
Həsən ibn Şirvanini, Məhəmməd Əttar Səlyanini, Məhəmməd Yusif Şirvani, Məhəmməd ibn Zeynalabdin Naxçıvanini və s. göstərmək olar” [6, 6].
Azərbaycan etnoslarının müxtəlifliyi ilə seçildiyi kimi, təbii-coğrafi iqlimi və bu iqlimin yetişdirdiyi özünəməxsusluğu və rəngarəngliyi ilə də fərqlənir. Qədim dövrlərdən bəri zəngin bitki örtüyünə malik Azərbaycanda insanlar gündəlik həyat müşahidələri əsasında yaşadıqları ərazilərdə
müxtəlif yabanı bitki və otlardan həm qida üçün, həm də müxtəlif müalicə məqsədilə istifadə etməkdədirlər. Xalq təbii ot, bitki, mineral su və s.-dən istifadə etməklə geniş yayılmış bir sıra mərəzlərin (sancı, başağrısı, zədə və yaralar, zəhərlənmə, qızdırma və s.) qarşısını alırdı [2, 283].
“Xalq təbabətində qida və dərman vasitələrini əsasən iki, bəzən də üç yerə bölmüşlər: a) Qida maddələri kimi işlənən vasitələr; b) həm qida, həm də ayrı-ayrı orqanların sağlamlığını təmin edən vasitələr; v) dərman kimi işlənən vasitələr [5, 13].
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Quba bölgəsində Şahdağ, Salavat dağı, Bazar düzü kimi hündür dağ silsilələri arasında yerləşən Xınalıq, Qrız, Buduq kimi kəndlərin əraziləri zəngin və özünəməxsus bitki örtüyünə malikdir.
Xüsusilə də bölgənin təcrid olunmuş təbii-coğrafi mövqeyi yerli əhalinin təbii yabanı bitkilərdən istifadəsini zəruri etmişdir. Buna görə də Şahdağ xalqlarının ənənəvi məişətində yabanı bitkilərdən istifadə, xüsusilə də xalq təbabəti geniş yayılmışdır. Dağlıq ərazilərdə məskunlaşan Şahdağ xalqları
mövsüm ərzində, əsasən yaz-payız aylarında ehtiyaclarına kifayət edəcək qədər qışa azuqə kimi yabanı bitki, meyvə və tərəvəz tədarükünün yığılmasının qayğısına qalırlar. Məlum olduğu kimi bitki
mənşəli qida məhsulları öz növbəsində mədəni (becərmə) və yabanı olmaqla iki yerə bölünür. Coğrafi mövqe isə burada becərmə yolu ilə bitən bəzi bitkilərin, meyvə və tərəvəzin bitməsinə mane
olur. Bu ehtiyacların bəzilərini satınalma və ya əvəzləmə yolu ilə əldə edirdilər. Təbiətin onlara
bəxş etdiyi yabanı bitkilər isə Şahdağ mətbəxi üçün istər yemək, istərsə də müalicəvi baxımından
əvəzolunmaz nemət hesab olunur.
Məskunlaşdıqları ərazi Şahdağ xalqlarının maddi mədəniyyət nümunələrinin bütün sahələrini
özünəməxsus adlandırılmasına xeyli dərəcədə təsir göstərmişdir. Qrızların keçmişdə becərdikləri,
dənli bitkilər arasında “sil-sil” adlanan özünəməxsus buğda növü məşhur olmuşdur. “Sil-sil” buğda
növünün adı da elə qrız dilindədir, mənası diş-diş və dən-dən deməkdir. Sünbülündə dənələr diş-diş
düzüldüyü üçün ona bu ad verilmişdir. Bölgənin dağlıq iqlim şəraiti ilə əlaqədar bu ərazidə digər
buğda növləri yetişib, məhsul verə bilmədiyi üçün bölgədə daha çox buğdanın “sil-sil” növü yetişdirilmiş, həmin buğdadan çörək və yeməklər bişirilmişdir. Yerli əhalinin söylədiyinə görə sil-sil
buğda növü doyumluluğuna və müalicəvi əhəmiyyətinə görə çox faydalı buğda növü olsa da, qara
buğda növü olması və ağır həzm olunması ilə əlaqədar daha sonralar istifadə edilməmişdir. Sil-sil
şəkər xəstələri üçün dərman vasitəsi kimi istifadədə çox xeyirlidir. Hal-hazırda bu buğda növündən
Rusiya Federasiyasında becərilir.
Qrız mətbəxi üçün səciyyəvi olan yeməklərdən biri də qrızca “alfar” adlanan qutabdır. Maraqlıdır ki, bu qədim yemək növü alban tayfalarının varislərindən olan ceklilər, ləzgilər, hətta Azərbaycanın şimal-şərqində məskun olan Şahdağ xalqlarından bir qədər aralıda - Azərbaycanın şimalqərbində Qəbələ rayonunun Nic kəndində kompakt şəkildə məskun olan udilər arasında da eyni adla tanınır. Bu etnoslarda özünəməxsus bitkilərdən hazırlanan belə qutaba “afar (afara)” deyirlər.
Həmin qutabların özəlliyi isə dərhasəng, pel kimi meşədə bitən yabanı bitkilərin bura əlavə edilərək
qatdığı daddır. Pel nazik yarpaqlı olan yabanı kəvər növüdür, dərhasəngə bənzəyir. Bu bitki əsasən
Quba, Dərbənd, İsmayıllı və Şamaxı meşələrində bitir və yaşıl soğana bənzəyir. Pel ilkin yazda meşədə qalın yarpaqları yarıb çıxır, zərif yaşıl rəngli yarpaqları çox kövrək olur. Kiçik soğanaqdan bitir və başında kiçik ağ diyircəklərə bənzər çiçəkləri olur. Zərif soğan tamı verir.
“Meşədə bitən peldən ən çox “zərzər” tuturdular. Bu məqsədlə peli duzlayandan sonra doğrayıb bəqqədə saxlayırdılar. Pel, həmçinin təzə halda da yeyilirdi. Bunun üçün onu xırda doğrayıb
qutab bişirirdilər. Quba kəndlərində pel qutabı yaz fəslinin ən ləziz yeməklərindən sayılırdı. Qutab
təkcə peldən deyil, habelə avar, cılıtqa, tərəmətu, cincilim, gəlinbarmağı, turşəng, quşəpbəyi və b.
yabanı bitkilərdən də bişirilirdi” [7, 140]. Pel qutabının mühüm xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, düyüsü süddə bişirilirdi [7, 148].
Qeyd edək ki, “Zərzər” duzlanmış yabanı kəvərdir. “Zərzər” və “bəqqə” Quba bölgəsinə xas
dialektoloji termindir. Daha çox yabanı bitkinin duza qoyulması və xüsusi olaraq qurudulması ilə
bağlı işlədilir. Bəqqə isə saxsı qabdır.
Şahdağ xalqlarının ənənəvi məişətində istifadə etdiyi özünəməxsus bitkilərdən biri də dərhasəng bitkisidir . Bu bitki isə istər Qrızda, istər Cek və Əlikdə çox istifadə edilən, sarımsağa bənzəyən və yarpız kimi zolaqları olan bitki növüdür. Həmin bitkidən həm şoraba hazırlayıb yeməklərin
yanında təam kimi, həm də qutabda istifadə edirlər. Ətri və dadı sarımsağa bənzəyən bu bitki həm
də yerli əhalinin xalq təbabətində də istifadə edilən müalicəvi əhəmiyyətli bitki növüdür. Daha çox
dişin tökülməsi, mədə-bağırsaq pozğunluğu kimi hallarda bu bitkidən istifadə edilir. Dərhasəngi
bitkisini pörtlədib, suyunu süzüb şüşə və ya saxsı qablarda uzun müddət saxlayırlar. Əliklilər bu bitkini öz dillərində daha fərqli şəkildə onu “jurt” deyə adlandırırlar. Əlik kəndində etnoqrafik çöl təd178

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2019 V cild, №1

qiqatları apardığımız zaman yerli əhalinin bu bitkini “Allahın onlara verdiyi xüsusi nemət” adlandırdığını qeydə almışdıq. Qrız, Cek və Əlik kəndlərində yaz aylarında hər bir evdə mütləq dərhasəng bitkisindən istifadə edilir.
Şahdağlıların mətbəxində Q'aç adlandırılan əvəlik bitkisindən də çox istifadə edilir. Azərbaycanın bir çox bölgələrində müalicəvi xüsusiyyətləri ilə tanınan əvəlik bitkisindən Şahdağ kəndlərində də istifadə edilir. Ümumiyyətlə, əvəlik ümumazərbaycan mətbəxində geniş tanınan bitkidir. Soyuqdəymənin, öskürəyin, boğaz ağrısının ötüb keçməsi üçün çox zaman xalq arasında əvəlikdən və
ispanaqdan geniş istifadə edilirdi. Məlumdur ki, Gürcüstan azərbaycanlıları da əvəliyi bişirir və
yağda qovurur, onu həm yeyir, həmdə məlhəm kimi boğaza bağlayırdılar [2, 299]. Əvəlik Şahdağ
mətbəxində və xalq təbabətində də çox istifadə edilir. Bu bitkidən istifadə edilən yeməklər, xüsusilə də qutab və əvəlikli aş Şahdağ mətbəxinin əvəzolunmaz təamları kimi qiymətləndirilir. Əsasən
düyü və ya buğda yarmasından hazırlanan əvəlikli aşı Şahdağ xalqları “çixərci bicəh” adlandırırlar.
Qeyd edək ki, həm xınalıq, həm qrız, həm də buduq dilində aş “bicəh” adlanır.
Coğrafi iqlim şəraiti üzündən bölgədə hər növ meyvə ağacları bitmir və ya gec məhsul verir.
Bu ərazidə yetişən ağac növlərindən, xüsusilə dəndə və yerli əhalinin pip adlandırdığı vələs ağacının adını çəkmək lazımdır. Bu ağacın xüsusilə yarpaqlarından pip dolmasının bişirilməsində istifadə
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın udi, ləzgi, saxur kimi alban köklü tayfalarının məskun olduğu şimal-qərb bölgəsində də pip yarpağı ənənəvi məişətdə geniş istifadə olunmaqdadır. Bu
xüsusiyyət də bu etnosların xınalıq, qrız, buduqlarla vahid ümumalban köklərinin olduğunu təsdiq
etməkdədir.
Şahdağ kəndlərində yerli əhalinin məişətində ç'ertəh (yarpız), zig (baldırğan), hamsərəq’əc’
(enli yarpaqlı bitkidir), tsiliməq’əc’, tirtirəziq (ağyarpaqlı olur), gəliməməy, qqərç’əc, xan gülü, əmzi, lurs (əvəlik), hülbə, dazotu, (əsasən mədə üçün çox xeyirli hesab edilir) kimi bölgədə yetişən
müxtəlif bitki növlərindən də istifadə edilməkdədir. Bu bitkilərdən istər şəfa məqsədilə, istərsə də
qida kimi istifadə edirlər. Xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən gicitkən və yarpız kimi bitkilərin tədarükü isə yazın əvvəlindən həyata keçirilərdi.
“Hülbə sarı çiçəkləri olan, ətirli, həmçinin təbabətdə geniş istifadə olunan müəlicəvi bir bitkidir. Çaya atılıb dəmlənir və əvvəllər xanımlar bu bitkini ətrinə görə sandıqda saxlayardılar. “Qafqazda bu bitkinin 23 növünə təsadüf olunur. Bunlardan yalnız birisi (şənbələ) mədəni halda becərilir
ki, bunun da yabanısı Quba-Dəvəçi rayonlarında yayılmışdır. Bu rayonların əhalisi qədim vaxtlardan yabanı şənbələni (adına hülbə də deyilir) yığıb, xoş ətrinə görə evdə istifadə edərdilər. Görünür
ki, əvvəllər əhali onu xoş ətrinə görə həyətlərdə əkmiş, sonralar isə heyvanların da onu yaxşı yediyini görüb, geniş sahələrdə becərməyə başlamışdır" [4, 189-190]. Yonca, kəpənəg (qırxbuğum), bərqqul, miç, darar, gülgülgütü (kəklikotu), kəklikotunun bir növü olan və dərman kimi istifadə edilən
q’öv, çələmir, mec (gicitkan), tələmehhi, cincilim, kələbətin (enli yarpaqlı olur, tərkibində yod çox
olur və əsasən dərman vasitəsi kimi istifadə edilir), qalağan, tsiliməq’uts, yovşan, dahara çəng, çiç,
xarxarəng, gurumbəy, qazayağı, çilətqə (əməkkömənci) və s. kimi bitki növləri qrız mətbəxində və
təbabətində geniş istifadə olunur. Şənbələ əsasən iştahanı artırır, göyərti kimi də işlədilir. Şənbələ
mədəni formada da becərilir. Bundan əlavə Qrızda “ç'eq” kimi turpa bənzər, həm çiy halda, həm də
bişirilmiş halda yeyilən, meyvəsi şirin olan bitki növü mövcuddur.
Ümumiyyətlə yerli camaat məişətdə və dərman məqsədilə işlətdiyi bitkilərin xüsusiyyətlərinə, onların toplanılma qaydasına və zamanına, nə cür qurudulmasına və emal edilməsinə xüsusi bələddirlər. Bitki mənşəli dərmanların alınması üçün axşam günəş qürub edən çağı, səhər gün çıxmazdan əvvəl, hava saf olan zaman yığılması münasibdir. Alınan xammal nəmli, çox isti və günəşli yerdə saxlamaq olmaz [6, 10]. “Xalq təcrübəsinə görə dərman otları və bitkiləri toplandıqdan sonra xüsusi şəraitdə, yəni kölgə, gün tutmayan yerdə qurudurlar və sonra da müəyyən qablara doldurulub,
quru yerdə saxlanılardı” [3, 50 ].
Ceklilər də meşə və həyətyanı ərazilərdə bitən bitkilərdən istər mətbəxlərində, istərsə də məişətlərində xeyli istifadə edirlər. Təbiətin onlara verdiyi töhfəni onlar xüsusi qiymətləndirir. Bır (dabana ağacı), c'arc (tozağacı) vələs (pip ağacı), mırf (gərməşoy), çinu (zirinc), dalam (qarağat), qo179
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loqoc (turşməzə bitki növüdür və ceklilər ondan mürəbbə də bişirirlər), gicitkən, dəvədabanı, hanəqac (öküz quyruğu), s'inemaqac (yerköküyə bənzəyir), halada, amsa, qalamaqac (qalamaqacın kökünə “cağ” deyilir, həm kökü, həm zoğu yeyilir), ç'ici (laləgülü, bu gülün fərqliliyi ondadır ki, ceklilər onu tam açılmadan alına vurub sonra yeyirlər) adlarını çəkmək olar və göründüyü kimi hər birinin cek dilində öz adı var.
Əliklilər də bu baxımdan qrız və ceklilərdən geri qalmır. Öz dillərində adlandırdıqları sırf
Əlik meşələrində bitən və ya ümumən istifadə edilən bitki növləri burada bolluq təşkil edir. Ceklilərin də “halada” adlandırdığı həmin bitki burada çox istifadə edilir. Halada bitkisinin kökü yeyilir
və əliklilərin verdiyi məlumata görə bu bitkidən əsasən müharibə dövründə çörək də bişirilib. Ç'əq
bitkisi isə yumru formada olur və çox şirin bitki növüdür, əsasən yağda qovrulub yeyilən bu bitki
çiy halda da yeyilə bilər. İçi ağ, qabığı şabalıdı və nazik olan ç'əq erkən yaz - payız aylarında bitir.
Gövdəsinə ç'arğand deyilən bu bitkinin kök və gövdəsi ziddiyyət təşkil edir. Maraqlısı odur ki, bu
bitkinin kökü yeyiləndə toxluq, gövdəsi yeyiləndə isə aclıq verir. Əlik və cek dilində “amsa” adlandırılan bu bitkinin isə yalnız gövdəsi yeyilir. Azərbaycan dilində yemlik mənasını verən yerlilərin
isə “muhomq'ay” adlandırdığı bitki şirin, nazik zoğlu, soğana bənzəyən, süd verən bitki növüdür.
Məhz əlik təbiətinə məxsus olan yabani bitkilərdən biri də “s'inkal” bitkisidir. S'inkal – tikanlı, südlü, qabığı soyularaq yeyilən, kəsəndə süd verən bitki növüdür. “Bitkilərin gövdə, budaq, yarpaq və
s. hissələrindən hasil olan şirə və qatranlar, saqqız və yapışqanlar təbabətdə geniş işlənmişdir [6,
218].
Bambalata, s'armanı həm kökü, həm zoğu çiy halda yeyilən bitkidir. Amzuray (turşəng) bitkisinin gövdəsindən əsasən əliklilər qan təzyiqinin aşağı salınmasında istifadə edirlər. Əkilə bilən bitkilər kimi isə daha çox noxud, düyü, taxıl, qax' və s. becərilir. Qax' qarabaşaqa bənzəyir.
Əhali daha çox müxtəlif dağ bitkilərindən hazırlanan çaylardan istifadə etməkdədir. Əliklilər
dağ çayına “çanqal”, qrızlılar isə “dahara çəng” deyirlər. Çanqal əzgil ağacının qabığının dəmlənməsi ilə hazırlanır. Həm də müalicə məqsədilə, soyuqdəymənin qarşısını almaq məqsədilə istifadə
edilir.
Həmçinin ədviyyatların hazırlanmasında da bu bitkilərin böyük rolu vardır. Yeməkləri dada
gətirən əsas ərzaqlardan biri olan duz bölgədə hər bir ailənin özü tərəfindən xüsusi otlarla hazırlanır.
Yerli əhalinin məşhur və özünəməxsus ədviyyatlarından biri olub müxtəlif bitkilər qatılmaqla hazırlanan belə duza qrızlar “daral”, əliklilər “acintay”, ceklilər isə “darı duzu” deyirlər. Qrız xanımları duza daral adlanan toxum, cirə, kəklikotu, vələmir əlavə edərək qrızca “x'üv” adlandırdıqları kirkirədə yəni əl dəyirmanında çəkirlər. Bu da təbii ki, duza xüsusi dad və ətir verir. Əliklilər həmin
duza hülbə, kəkliklotu, cirə və s. kimi bitkilər əlavə edirlər.
Ən qədim zamanlardan əcdadlarımızın, ulularımızın şifahi xalq nümunələrində şəfaverici otların, çiçəklənlərin və başqa vasitələrin haqqında düşünməsi, axtarışları və nümunələri xalq təbabətinin qədimliyini bir daha təsdiq edir. İstər “Məlik şah”, “Otların bəhsi”, “Pəri bulağı” , “Sehirli at
və şah”, “Lal qız”, “Hatəmin nağılı” kimi nağıllarımızda, istərsə də ilk yazılı abidəmiz olan “KitabiDədə Qorqud” dastanında, qəhramanlıq dastanımız olan “Koroğlu” dastanında xalq təbabətindən istifadə nümunələrinin şahidi oluruq. “Dirsə xan oğlu Buğacın boyunda” “Ana südü Dağ çiçəyi” ifadəsi [1, 27], həmçinin Koroğlu dastanında “Zərnişan xanımın Çənlibelə gətirilməsi qolunda” Zərnişan xanımın Həsənin yarasının üstünə topladığı kəklikotu və sarıçiçəkdən hazırladığı məlhəm buna
nümunədir [8, 348].
Beləliklə, bu gün Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olan Şahdağ xalqları ümumi məişətlərini
formalaşdırmaqla bərabər, özlərinin spesifikliyini, lokal-səciyyəvi cəhətlərini də müəyyən dərəcədə
qoruyub saxlamışlar [9, 133]. İstər xalq təbabəti, itərsə də məişətimizin əsasını təşkil edən olan ənənəvi yemək mədəniyyəti öz aktuallığını, əhəmiyyətini itirməmişdir və bu gün də istifadə edilir. Bu
baxımdan ölkəmizin polietnik guşəsində məskunlaşan Şahdağ xalqının özünəməxsus məişət və təbabət mədəniyyətləri orijinal bir etnomədəni örnəyin nümunəsidir.
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ROLE OF PLANT IN HOUSEHOLD AND MEDICINE WHICH GROW UP IN
SHAHDAGH REGION
N.V. Shalbuzova
Institute of Archaeology and Ethnography of Azerbaijan National Academy of Science
nezreshalbuzova@gmail.com

One of the ancient ethnos of Caucasian Albania which live in the north-east part of Azerbaijan
Shahdagh people like as Gryz, Jeck, Alick, Haput, Yerguj had been protected their local characteristics and specification until today. The investigation of the role of plants in household and medicine
of Shahdagh people was reflected in the article. Special attention was given to the pronunciation of
those plants in indigenous people’s language.
Keywords: Shahdag nations, domestic traditions, folk medicine, wild plants
РОЛЬ РАСТЕНИЙ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ,
КОТОРЫЕ РАСТУТ В ШАХДАГСКОМ РЕГИОНЕ
Н.В. Шалбузов
Института Археологии и Этнографии Национальная Академия Наук Азербайджана
nezreshalbuzova@gmail.com
Один из древних этносов Кавказской Албании, которые проживают в северо-восточной
части Азербайджана, шахдагцы, такие как Грыз, Джек, Алик, Хапут, Ергудж, до сегодняшнего дня были защищены своими местными особенностями и характеристиками. В статье отражено исследование роли растений в быту и медицине шахдагцев. Особое внимание было
уделено произношению этих растений на языке коренных народов.
Ключевые слова: Шахдагские народы, отечественные традиции, народная медицина,
дикие растения
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AVROPANIN ENERJİ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ YERİ
G.M. Feyziyeva
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
gnyf92@gmail.com
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra yaranmış yeni geosiyasi reallıqlardan biri Qərbin, xüsusən də Avropa İttifaqı ölkələrinin öz enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün Xəzər dənizi və Qara dəniz
hövzələrinə üz tutmaları ilə səciyyələnmişdir.
Xəzər hövzəsində həyata keçirilən müasir enerji dəhlizləri, neft və qaz boru kəmərləri siyasətinin xarakteristikasına təsir göstərən amil bu kəmərlərə konkret olaraq hansı ölkələrin necə yanaşması, onların hansı məqsədlər güdməsi, öz məhsullarını sərbəst şəkildə dünya bazarlarına çıxarmaq, satmaq və ölkəsinin iqtisadiyyatını yüksəltmək, yoxsa kəmərlər üzərindəki nəzarət funksiyasından istifadə edərək qonşu dövlətlərə, dünya ölkələrinə geosiyasi təsir göstərmək istəməsi və bununla da öz maraqlarını təmin etmək niyyətləri və s. idi.
Xəzər hövzəsində Azərbaycan Respublikası və onunla tərəfdaş olan digər ölkələrin həyata keçirdiyi yeni enerji dəhlizləri və boru kəmərləri siyasətinə bilavasitə təsir göstərən digər amil Xəzər
hövzəsinin XXI əsrdə bölgə və dünya ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təminatında, iqtisadi, siyasi, geostrateji maraqlarına bilavasitə və dolayısı ilə təsir göstərməsində oynaya biləcəyi rolla əlaqədardır.
Enerji vasitələrindən təzyiq və təhdid vasitəsi kimi istifadə edilməsi, eləcə də, son illər Avropanın təbii qaza olan tələbatının getdikcə artması Xəzər bölgəsindəki təbii qaz yataqlarına, həmçinin bu qaz ehtiyatlarının nəqlini reallaşdıran yeni boru kəmərlərinə ehtiyacı daha da artırır. Bu
konteksdə, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən yeni enerji siyasətinin Avropa ölkələri
üçün nə qədər həyati əhəmiyyət daşıması daha yaxşı başa düşülür. Elə buna görə də Avropa İttifaqı
ölkələrinin enerji təhlükəsizliklərinin təmin edilməsində Azərbaycan Respublikası özünəməxsus yer
tutur.
Açar sözlər: Avropa, enerji, neft, qaz, siyasət, layihələr, Azərbaycan.
Məlum olduğu kimi, 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra Avropa İttifaqı gözünü yeni
müstəqil dövlətlərin enerji mənbələrinə dikmişdir. Öz müstəqilliyini yenicə əldə etmiş Azərbaycan
Respublikası Avropa strukturlarına inteqrasiya yolunu seçdiyi üçün bu münasibətin inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər güclü əsaslar da mövcud idi.
Həm ABŞ, həm də Avropa İttifaqı yeni enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə nail olmaq
üçün Xəzər bölgəsi dövlətlərinə xüsusi əhəmiyyət verməyə başladılar. Şimal dənizindəki neft və
qaz ehtiyatları tükəndiyinə görə Xəzər hövzəsi Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyətli bir alternativ enerji
mənbəsi halına gəldi. Dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının da islahatlar
və yenidənqurma üçün enerji qaynaqlarından istifadəyə ehtiyacı böyük idi. Artıq qeyd edildiyi kimi,
ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlar formatında Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın şirkətləri ilə 1994-cü ildə müqavilə imzalandı. Dəyəri 7,4 milyard dollar olan “Əsrin müqaviləsi”ndə dünyanın 7 ölkəsini
(Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç və Səudiyyə Ərəbistanı) təmsil edən
11 beynəlxalq neft şirkəti (Amoco, BP, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil, Türkiyə
Petrolları, Pennzoil, Ramco, Delta) iştirak etmişdir. Onlar tezliklə işçi strukturlar – Rəhbər Komitə,
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) və Məsləhət Şurası yaratdılar. Həmin strukturlar
hüquqi səlahiyyət qazandıqdan, yəni 1994-cü il dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti xüsusi Fərman imzalayandan sonra fəaliyyətə başladılar. 1994-cü il dekabrın 12-də Milli Məclis “Əsrin müqaviləsi”ni ratifikasiya etdi. [11]
Prezidentin fərmanında beynəlxalq konsorsiuma daxil olan “Amoko”, “BP”, “Statoyl”, “LUKoyl”, “MakDermot”, “Pennzoyl”, “Ramko”, “OIEC” və “UNOKAL” şirkətləri ilə birlikdə Xəzər
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dənizinin Azərbaycan bölməsində yerləşən “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” neft yataqlarının birgə işlənməsinə dair müqavilənin imzalanması ilə bağlı üç ildən artıq davam edən danışıqların başa çatması faktı qeyd olunurdu. Həmin yataqların neft ehtiyatları 500 milyon tondan artıq qiymətləndirilirdi. Müqavilənin şərtlərinə əsasən, neft yataqlarının işlənilməsi üçün zəruri olan sərmayələrin
80%-i konsorsium tərəfindən təmin olunacaq, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə başlanmasından 18 ay sonra ilk neft çıxarılması, davamlı neft çıxarılma prosesinə isə 48 aydan sonra başlanılması nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan neftinin Avropa bazarına çıxarılmasını təmin edəcək neft kəmərinin tikintisi isə 54 ay ərzində sona çatdırılacaqdı. Neft yataqlarının birgə işlənməsi 30 ilə planlaşdırılmışdı. Emal edilmiş neftin paylarla bölüşdürülməsi müqavilənin əsasını təşkil edirdi. [1, s.
23-44]
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra da dünyanın qabaqcıl şirkətləri ilə yeni müqavilələrin imzalanması prosesi davam etdirildi və dünya miqyasında tanınmış aparıcı neft şirkətlərinin təxminən 80%-i Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda işləməyə başladı. 2 milyard dollara yaxın sərmayə həmin layihələrə qoyulmuşdu. Bu rəqəm 2005-ci ildə 30 milyard dollara bərabər oldu.
İmzalanmış neft müqavilələri hər bir mürəkkəb proses kimi iki tərkib hissəni özündə birləşdirirdi:
qlobal və yerli səciyyə daşıyırdı. Çünki geosiyasət qlobal komponentin əsas hissəsini təşkil edir və
Qərb şirkətləri məhz sabitliyə inanaraq müqaviləni imzalamağa razı olmuşdular.
Təsadüfi deyildir ki, Avropa İttifaqının 2004-cü ilin yanvar ayında nəşr edilmiş “Yaşıl Kitabı”na görə isə Xəzər hövzəsi regionu Avropa İttifaqı üçün yaxşı bir fürsət olaraq dəyərləndirilirdi.
Çünki Xəzər hövzəsi Avropa İttifaqının Körfəz bölgəsindən olan neft asılılığını azaltmağa, Rusiyadan olan qaz asılılığını isə əhəmiyyətli dərəcədə tarazlaşdırmağa və Körfəz bölgəsindəki qaz ehtiyatlarının da nəzarət altına alınmasına xidmət edəcəkdi. Bir çox tədqiqatçılar Xəzər hövzəsinin neft
ehtiyatlarının Körfəz regionundakı neft istehsalı həcmi üzərində artan təzyiqləri azalda biləcəyini və
Körfəzdə baş verə biləcək böhran ehtimalında alternativ mənbə kimi istifadə edilə biləcəyini iddia
edirdilər. [19]Amma bölgədə enerji mənbələrinin inkişafı üzərindəki iqtisadi, siyasi, coğrafi, maliyyə və texniki problemlər gələcəkdə Xəzər hövzəsinin Avropa ölkələrinə o cümlədən Avopa İttifaqına neft və qaz ixracatına mane ola bilərdi. Avropa İttifaqının Enerji Sənədində (Green Paper) göstərildiyi kimi, Rusiya və Xəzər dənizindəki enerji sahələri Avropa İttifaqı üçün son dərəcə önəmlidir.
Avropa İttifaqının texniki məlumat sənədlərində Xəzər dənizində təqribən 25 milyard barrel neft ehtiyatının olduğu göstərilir. [5] Avropa İttifaqı öz enerji və enerji tranziti təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səkkiz keçmiş sovet respublikalarının Avropa ilə əlaqəsini təmin etmək üçün AvropaQafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizini (TRACECA) qurdu. Bu və alternativ tranzit qurumları neft və təbii qaz ehtiyatlarının “torpaq üzərindən” daşınması risklərinin müzakirəsini meydana gətirdi. Çoxtərəfli enerji nəqli layihələrinin maliyyələşdirilməsində də TRACECA-nın böyük rolu olmuşdur.
2001-dən etibarən TRACECA 39 texniki dəstək layihəsi və infrastruktur islahatları üçün 14 investisiya layihəsi maliyyələşdirmişdir. Bütün bu layihələrin ümumi məbləği 110 milyona çatırdı. [14, s.
50] Avropa İttifaqının dəstək verdiyi digər bir layihə olan INOGATE (Interstate OIL and GAS to
Europe) - Avropaya Dövlətlərarası Neft və Təbii Qazın Nəqli Avropa İttifaqının TACIS proqramı
çərçivəsində yer alan ölkələrin altqurum fondlarından istifadə etməsini təmin edir. INOGATE Xəzərhövzəsi ilə Avropa arasında karbohidrogen ehtiyatlarının inkişafı üçün geniş sahəli bir ittifaq
qurmuşdur. Bundan başqa INOGATE Azərbaycan-Türkiyə-Yunanıstan arasında təbii qaz boru xətti
planının ilkin planını hazırlamışdır. 2004-cü ildə Avropa İttifaqı Xəzər regionu dövlətləri və bu
dövlətlərə qonşu olan ölkələr arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında nazirlər səviyyəsində
bir konfrans təşkil etdi. Konfransda əsasən aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdi:
1.
Enerji sektorunda qanuni və texniki standartların uyğunlaşdırılması;
2.
Enerji istehsalı və istehlakının idarəetməsinin (menecmentinin) yaxşılaşdırılması;
3.
Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və boru kəmərləri xətlərinin dəstəklənməsi. [6]
Hazırda Xəzər neft və qazının Avropa Enerji Bazarlarına daşınması üçün bir sıra neft və qaz
kəməri layihələrinin tikintisi həyata keçirilir və bəzi kəmərlər də layihələndirilir. Xəzər dənizindən
Qara dənizə qədər uzanan neft boru kəmərləri - biri Qazaxıstanın “Tenqiz” neft yatağından Qara də183
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nizin sahilində yerləşən Rusiyanın Novorossiysk terminalına, digəri isə Azərbaycanın “Azəri”-“Çıraq”-“Günəşli” neft yataqlarını Gürcüstanın Supsa terminalına bağlayan xətt buradan da neft tankerləri ilə Bolqarıstan və Rumıniyaya ya da birbaşa boğazlar vasitəsilə Aralıq dənizinə, İsrailin Hayfa
terminalına və Avropa bazarlarına çatdırılır. [8, s. 4]
Artıq qeyd edildiyi kimi, digər bir layihə isə Xəzər hövzəsini Aralıq dənizi ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac neft boru kəməridir. 2002-ci il sentyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin, ABŞ-ın energetika nazirinin iştirakı ilə Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin təməli qoyuldu. Kəmərin təməlqoyma mərasimindəki nitqində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “Mənim dediym bu sözlər gələcək üçündür və bu işlər bizim xalqımızın gələcəyi üçündür. Bizim bu işlərimiz yalnız və yalnız
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən sonra mümkün olubdur. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 150 il bundan öncə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlanıbdır. Ancaq heç vaxt neft Azərbaycan xalqına məxsus olmayıbdır. Xəzər dənizindəki bütün neft
və qaz yataqlarının hamısı Azərbaycan alimləri, geoloqları tərəfindən kəşf edilib, ancaq biz bunun
sahibi olmamışıq. İndi isə müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət olaraq öz sərvətlərimizin sahibiyik. İstədiyimiz ölkələr ilə əlaqələr qururuq və belə işlər görürük. Amma ikinci boru da növbədədir. 1 trilyon kubmetr ehtiyatı olan “Şahdəniz” yatağından Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də çəkiləcəkdir.” [17]
Təxminən üç il sonra, 2005-ci ilin may ayında boru kəmərinin Azərbaycan Respublikasının
ərazisindən keçən hissəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi keçirildi və boru xəttinə ilk neft vuruldu.
Həmin ilin oktyabr ayında isə kəmərin Gürcüstan hissəsi istifadəyə verildi. 2006-cı il mayın 28-də
Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatmış və iyulun 4-də neftlə yüklənmiş ilk tanker buradan yola
salınmışdı. Rəsmi açılış gününədək Ceyhan limanından 4,8 milyon barrel neft yüklənmiş 7 tanker
yola salınmışdır. BTC boru xətti 2005-ci ilin dekabr ayından etibarən tam istifadəyə verildi. Səngəçal terminalından Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan terminalınadək uzanan 1774 kilometrlik xəttin tikintisinə təxminən 4 milyard dollar vəsait xərclənmişdi. Layihənin operatoru BP şirkəti idi. [7, s. 125] BTC kəməri ildə 50 milyon ton Azərbaycan nefti nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. İstismara verildiyi 2006-cı ildə BTC ilə 57 milyon 78 min barrel neft nəql olunmuşdu.
2010-cu ildə kəmərlə 286 milyon 214 min barel, 2017-ci ildə 252 milyon 763 min barrel xam neft
dünya bazarına nəql edilmişdi. [4]
Qeyd etmək lazımdır ki, Transatlantik əhəmiyyətə malik olan bu əsas ixrac neft boru kəmərinin tikintisini paylaşan ABŞ və AB şirkətlərinin hissə faizləri belədir: BP (30,1%), ARDNŞ (25 %),
Şevron (8,9 %), Statoyl (8,71 %), TPAO (6,53 %), ENİ (5 %), Total (5 %), İtoçi (3,4 %), İNPEX
(2,5 %), Konoko Fillips (2,5 %) və Amerada Hess (2,36 %). [15, s. 244] Beləliklə, ABŞ və Avropa
İttifaqının müştərək olaraq NATO çərçivəsində xəttin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bölgədə
hərbi nəzarət təşkil etmək, bununla da Rusiyanın bölgədəki hegemonluq iddialarını zəiflətmək planları da həyata keçirilir. BTC əsas ixrac neft boru kəməri isə gündəlik bir milyon barreldən artıq nefti
Avropa İttifaqının bazarlarına daşımaqla Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin və ABŞ-ın enerji
təhlükəsizliyini təmin edir. Bununla yanaşı dəniz neft tranziti də bir qədər rahat şəraitdə fəaliyyət
göstərə bilir. Məsələn, əvvəllər 7400 tanker 122 milyon ton nefti boğazlardan keçmək şərtilə daşıyırdı. Bu da ekoloji problemlər yaratdığından bölgənin ekoloji təhlükəsizliyinə öz mənfi təsirlərini
göstərirdi. BTC xətti ilə yanaşı Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru xətti (BTE) ilə paralel olaraq
təbii qaz Xəzərdən Avropaya daşınmaqdadır. Həm Avropa İttifaqı, həm də ABŞ şirkətləri Xəzər
bölgəsindəki enerji ehtiyatlarının Körfəz ölkələrindən olan enerji asılılığını qismən də olsa azalda
biləcəyi ehtimalı ilə bölgənin enerji sektoruna investisiyalar qoymuşdur. Bununla da Avropa İttifaqı
enerji təhlükəsizliyini təminat altına almağa çalışmışdır.
Burada bəzi digər məsələləri də təhlil etmək vacibdir. Belə iddialar irəli sürülür ki, gələcəkdə
Qərbi Avropa enerji təminatı baxımından problemlərlə qarşılaşacaqdır. Çünki mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Şimal dənizinin ehtiyatları 2020-ci ilə qədər xeyli tükənəcəkdir. ABŞ-ın Enerji
Nazirliyinin hesablamalarına görə, növbəti iki-üç onillik ərzində enerjinin dünya üzrə istehlakı
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50%-dən çox artacaqdır. Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsinin dərinliyində Küveyt, Meksika körfəzi
və Şimal dənizi bölgələrində olduğundan qat-qat artıq neft və qaz yataqlarının olması barədə iddialar irəli sürülür.
Məlum olduğu kimi, neftin və qazın irihəcmli nəqlini və xarici bazarlara ixracını təmin etmək
məqsədilə çoxşaxəli boru nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki,
yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk illərində Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa boru
kəmərlərinin yenidən qurulması, daha sonra neftin və qazın etibarlı və irimiqyaslı ixracını təmin etmək məqsədilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac boru kəmərlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi Azərbaycan Respublikasının zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çatdırılmasında ciddi rol oynamışdır. Xüsusən də Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləşdirən bu yeni enerji dəhlizi ölkənin tranzit potensialının daha da güclənməsinə əlverişli şərait yaradır. [9, s. 71-75]
Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasında Ümummilli lider
Heydər Əliyevin qətiyyətli və uzaqgörən fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Hələ 1970-ci illərin əvvəllərində Heydər Əliyev bu sahəyə böyük diqqət ayırmış və enerji təhlükəsizliyinin möhkəm
sistemini yaratmaq üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Ümummilli liderin bu uğurlu enerji siyasəti
müstəqillik dövründə də aparılmış və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilir. Bütün bu proseslərin nəticəsində Azərbaycan Respublikası Avropanın
enerji təhlükəsizliyi üçün strateji tərəfdaşa çevrilmişdir.
Yuxarıda qeyd edilən faktlar və aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının
enerji ehtiyatları nəinki Avropa, həmçinin bir sıra digər dünya ölkələrinin enerji bazarlarına çatdırılır, bu isə Azərbaycan dövlətinin regional mövqeyinin əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinə əsaslı bir
vasitə olur. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rol təqdirə layiqdir.
Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, bu gün dünyada baş verən müxtəlif proseslər - yeni müharibə ocaqlarının yaranması, ölkələr arasında enerji daşıyıcılarının nəqli sahəsində problemlərin və mübahisələrin
yaşanması göstərir ki, ayrı-ayrı dövlətlər enerji təhlükəsizliyi üçün daha ciddi düşünməli, xüsusən,
alternativ nəql sistemlərinin yaradılması ilə mövcud ideyaların reallaşdırılması istiqamətində əməli
hərəkətə keçməlidirlər. Bu baxımdan zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik Azərbaycan həmişə alternativ nəql imkanlarının axtarışında olan Avropanın və digər dövlətlərin diqqətini cəlb edib. [16]
Təhlillər nəticəsində belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikasının dünyanın
enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rol birinci növbədə özünün neft-qaz ehtiyatlarını şaxələndirilmiş formada ixrac edə bilməsi imkanlarına sahib olmasından irəli gəlir. Belə ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının nefti və qazı mövcud enerjidaşıyıcı sistemlərlə bütün istiqamətlərə nəql edilir. Lakin hazırkı imkanları genişləndirmək, şaxələndirmək və sayını artırmaq üçün də yaxşı potensial mövcuddur. Azərbaycan Respublikası hökuməti neft-qaz təchizatı marşrutlarının şaxələndirilməsi ilə bağlı səslənən təklifləri hər zaman dəstəkləmişdir, bu sahədə müxtəlif layihələri planlaşdıran və həyata keçirən Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinə töhfələr verməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir. Ona görə bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təminatında müstəsna rol oynayan
Azərbaycan dövləti dünya birliyində etibarlı və strateji tərəfdaş kimi yerini möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə BTC, Bakı-Supsa neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərlərinin işə düşməsindən sonra karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli ilə bağlı regionda tamamilə
yeni şərait yaranmışdır. Yəni, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı karbohidrogen ehtiyatları
ilk dəfə olaraq alternativ yollarla dünya bazarlarına çıxarılmağa başlandı ki, bu da Azərbaycanın
enerji siyasətinin tamamilə müstəqil olmasından xəbər verdi. Həmin layihələrdən sonra Trans-Anadolu və Trans-Adriatik boru kəmərləri layihələrinin həyata keçirilməsi Avropa və dünyanın enerji
təhlükəsizliyi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. [12, s. 5]
Müasir dövrdə dünyanın aparıcı enerji şirkətlərinin diqqəti Azərbaycan Respublikası ilə Avropa ölkələri arasındakı enerji mübadiləsinin əsas tərkib hissəsi olan qaz boru kəmərlərinə yönəlmişdir. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, burada əsas rol iki layihənin üzərinə düşür. 5 il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsinin dəyəri hüquqi və texniki hazırlıqların
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aparıldığı dövrdə 7 milyard dollar olaraq qiymətləndirilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan
və Türkiyə hökumətləri arasında təbii qazın Türkiyəyə satışı və Azərbaycandan gələn təbii qazın
Türkiyə ərazisi vasitəsilə tranziti haqqında və təbii qazın Türkiyə ərazisindən nəql edilməsi üçün
müstəqil boru kəmərinin inşasına dair” sazişin təsdiq edilməsi haqqında 463-IVQ saylı qanun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2012-ci il noyabrın 20-də imzalanmışdır. [2 ]Tikintisinə 2014-cü ildə başlanılan Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsi 2018-ci ildə istismara verilmişdir. Ümumi uzunluğu 1850 kilometr olan bu xətt Türkiyə-Yunanıstan sərhəddində Ədirnə ərazisində Avropa ölkələrinə təbii qazın nəqlini həyata keçirən boru xəttinə qovuşur. [18]
TANAP-ın Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini qiymətləndirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Bu gün TANAP-ın istismara verilməsi qonşu
və dost ölkələr üçün gözəl imkanlar yaradır. TANAP yeddi ölkəni, bir çox şirkətləri birləşdirir. Cənub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan TANAP bu gün və gələcəkdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün əvəzolunmaz infrastruktur layihəsidir. Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi iki həftə bundan öncə - mayın 29-da Bakıda təşkil edilmişdir. Cənub Qaz Dəhlizi dörd böyük layihədən ibarətdir. “Şahdəniz-2” qaz yatağının işlənilməsi, - o yatağın ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetrdir, - Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP layihəsi. Bu dörd layihənin üçü artıq reallaşıb,
başa çatıb. TAP da 72 faiz icra olunub. Əminəm ki, yaxın iki il ərzində TAP layihəsi də tamamlanacaq və beləliklə, Avropanın 40 milyard dollar sərmayə tələb edən ən böyük infrastruktur layihəsi
olan Cənub Qaz Dəhlizi icra edilmiş olacaqdır. Bu tarixi nailiyyət bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatları Türkiyə və Avropa bazarlarına qısa və təhlükəsiz yolla, şaxələndirilmiş
formada çatdırılsın.” [13]
TANAP layihəsi ilə yanaşı TAP layihəsi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, TAP layihəsi ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan təbii qaz Trans Adriatik Boru kəməri
vasitəsi ilə Avropaya nəql olunur. Türkiyə isə BTC-nin reallaşması nəticəsində bir vaxtlar Rusiyanın Xəzər hövzəsi və Orta Asiyanın zəngin neft və qaz məhsulları, bunun əsasında da bölgənin
enerji ixrac edən ölkələri üzərində malik olduğu təsir mexanizmlərini öz əlinə keçirdi. Bundan başqa, Türkiyə özünün Rusiya, İran və İraqdan enerji asılılığını BTC-nin hesabına büsbütün aradan
qaldırdı, Orta Asiya və Xəzərin zəngin neft-qaz məhsullarını öz ərazisindən keçirməklə dünya enerji siyasətinin mərkəzi ölkələrindən birinə çevrildi, Qara və Aralıq dənizləri arasında əsas tranzit ölkəsi kimi Avropa və Avrasiya ölkələri üzərində ciddi geosiyasi təsir mexanizmləri qazandı. 20122013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası ilə imzaladığı Trans Anadolu qaz ixracı haqqında sazişlər
- TANAP və TAP layihələri bu ölkəyə həm də bölgənin əsas ixrac qazı üzərində əlverişli mövqe qazandıracaqdır. [10, s. 134]Trans Adriatik Boru kəməri təbii qazın Yunanıstandan Albaniya və Adriatik dənizindən keçərək İtaliyaya doğru uzanan boru xətti layihəsidir. TANAP və TAP enerji layihələri istehsalçı ölkələr tərəfindən təklif olunan enerji layihələridir. TANAP layihəsi Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın Türkiyənin qərb sərhədlərinə qədər, TAP isə Yunanıstandan başlamaqla Albaniyadan və İtaliyanın cənubuna kimi nəqlini təmin edən layihələrdir. İdxalçı ölkələrin layihəsi
TAP layihəsinin İsveçrənin Akspo, Norveçin Statoyl, Almaniyanın Ruhrgas, sonradan Birləşmiş
Krallığın BP, Fransanın Total və Belçikanın Fluksis şirkətləri tərəfindən maliyyələşdirilməsi planlaşdırılır. [3] Bu layihələrlə əlaqədar olaraq diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki,
idxalçı ölkələrin irəli sürdüyü digər layihə - Nabukko layihəsi həm siyasi, həm də iqtisadi təzyiqlərə
görə iflasa uğradı. Bəzi siyasi ekspertlər bunu Rusiyanın təzyiqləri ilə əlaqələndirsə də, lakin burada
digər məsələlərə də diqqət yetirilməlidir: Mövcud iqtisadi böhran nəticəsində Yunanıstan və İtaliyada iqtisadi tənəzzül və işsizlərin sayının böyük sürətlə artımı müşahidə olunur. Bu baxımdan TANAP və TAP layihələri Avropa İttifaqı ölkələrinin də maraqlarını əks etdirir. Onda başlıca məqsəd
Avropa İttifaqında böhran üçün ən həssas olan ölkələrin iqtisadiyyatlarını bərpa etməyə şərait yaratmaqdır. Bu da prinsip etibarı ilə Avropa İttifaqı dövlətlərindən ayrılan pul hesabına deyil, xarici investisiyalar, xüsusilə də, iqtisadi inkişafın əsas dayaqlarından enerji layihələri hesabına təmin edilmiş və edilməkdədir. Eyni zamanda bir çox iqtisadi problemlərin həllini özündə ehtiva edəcəkdir.
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Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Avropa İttifaqı ölkələri iqtisadi və enerji böhranının qarşısını almaq üçün önləyici tədbirləri həyata keçirərkən alternativ kimi ilk növbədə Azərbaycan Respublikasını nəzərdə tuturlar. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki Azərbaycan Respublikasının etibarlı tərəfdaş
imici, zəngin karbohidrogen ehtiyatları, əməkdaşlığa açıq olması Avropanın nəinki etibarlı və davamlı
enerji ilə təminatını həyata keçirir, eyni zamanda iqtisadi və maliyyə böhranından əziyyət çəkən bir sıra
Avropa ölkələrində iqtisadi yüksəlişə və yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır.
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PLACE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN EUROPEA
N ENERGY POLICY
G.M. Feyziyeva
The Institute of Caucasus Studies of ANAS
gnyf92@gmail.com
One of the new geopolitical realities emerging after the collapse of the Soviet Union was
characterized in that the Western, especially European Union countries have come to the Caspian
Sea and the Black Sea basin to meet their energy needs.
The factor influencing the characteristics of the modern energy corridors, oil and gas pipelines
policy implemented in the Caspian basin was the countries’ specific approach to these pipelines and
their goals, to export their products freely to the world markets, to increase their country’s economy, or to have geopolitical influence on neighbors and countries around the world, using the control
over the pipelines, thereby intending to ensure their own interests.
The other factor influencing the new energy corridors and pipelines policy implemented by
the Republic of Azerbaijan and other partner countries in the Caspian basin is the role the Caspian
basin can play in ensuring the energy security of the region and the world, affecting directly and
indirectly the economic, political, geostrategic interests in the 21st century.
The aforementioned factors show that use of energy resources as a means of pressure and
threat, as well as the increasing demand for natural gas in Europe has increased the need for natural
gas fields in the Caspian Sea, as well as new pipelines. In this context, it is better understood how
important the new energy policy implemented in the Republic of Azerbaijan for the European countries. That is why the Republic of Azerbaijan takes a special place in ensuring the energy security of
the European Union countries.
Keywords: Europe, energy, oil, gas, politics, projects, Azerbaijan
МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Г.M. Фейзиева
Институт кавказоведения НАН Азербайджана
gnyf92@gmail.com
Одна из новых геополитических реалий, возникших после распада Советского Союза,
характеризовалась тем, что западные страны, особенно страны Европейского союза, пришли
к Каспийскому морю и бассейну Черного моря, чтобы удовлетворить свои энергетические
потребности.
Фактором, влияющим на характеристики современных энергетических коридоров, политику нефте и газопроводов, реализуемую в Каспийском бассейне, был специфический
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подход стран к этим трубопроводам и их цели, свободно экспортировать свою продукцию на
мировые рынки, увеличивать экономику своей страны, или иметь геополитическое влияние
на соседей и страны по всему миру, используя контроль над трубопроводами, тем самым
намереваясь обеспечить свои собственные интересы.
Другим фактором, влияющим на политику новых энергетических коридоров и трубопроводов, проводимую Азербайджанской Республикой и другими странами-партнерами в
Каспийском бассейне, является роль, которую Каспийский бассейн может играть в обеспечении энергетической безопасности региона и мира, прямо или косвенно влияя на экономические, политические, геостратегические интересы в 21 веке.
Вышеупомянутые факторы показывают, что использование энергетических ресурсов в
качестве средства давления и угрозы, а также растущий спрос на природный газ в Европе
увеличили потребность в месторождениях природного газа в Каспийском море, а также в новых трубопроводах. В этом контексте лучше понять, насколько важна новая энергетическая
политика, реализуемая в Азербайджанской Республике для европейских стран. Именно
поэтому Азербайджанская Республика занимает особое место в обеспечении энергетической
безопасности стран Европейского Союза.
Ключевые слова: Европа, энергетика, нефть, газ, политика, проекты, Азербайджан
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ İNKİŞAF SİSTEMİNDƏ
GƏNC NƏSLİN ROLU
G.Q. Məlikli
AMEA Fəlsəfə İnstitutu
gunelmelikli88@gmail.com
Milli inkişaf strategiyası kontekstində cəmiyyətin sosial strukturunda gənc nəslin fəal vətəndaş kimi formalaşdırılması ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cəmiyyət
inkişafının ümdə problemlərinə həmişə xüsusi diqqət göstərir, onların həllinin ən optimal və davamlı yollarını seçirdi. Ümummilli liderin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev
də öz fəaliyyətində gənclərlə iş məsələsinə çox həssaslıqla yanaşır, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
bu günü və gələcəyinin əsas sosial qüvvəsi olan müasir gəncliyin vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün
lazım olan hər şeyi edir. Məlum olduğu kimi, dövlət başçısının 19 dekabr 2011-ci il tarixli fərmanı
ilə gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönələn fəaliyyətlərin
stimullaşması məqsədilə respublikamızda Gənclər Fondu yaradılmışdır. Təhsil sahəsində görülən
işlərdən bəhs edərkən Prezidentimiz İlham Əliyev demişdir: “Biz iqtisadi potensialımızı intellekt
kapitalına çevirməliyik”. Ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafına yüksək qayğı göstərən Prezident İlham Əliyevin 26 yanvar 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”, həmçinin “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə”
dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalaması dövlət gənclər siyasətinin daha
da inkişafına səbəb olacaqdır. Proqramda gənclər siyasətinin səmərəli həyata keçməsinə, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq xüsusi qeyd olunmuşdur.
Açar sözlər: milli inkişaf, gənclər siyasəti , dövlət siyasəti, elm, təhsil, gənclər forumu.
Milli inkişaf strategiyası kontekstində cəmiyyətin sosial strukturunda gənc nəslin fəal vətəndaş kimi formalaşdırılması ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cəmiyyət inkişafının ümdə problemlərinə həmişə xüsusi diqqət göstərir, onların həllinin ən optimal və davamlı yollarını seçirdi. 1970-1980-ci illərdə respublikaya rəhbərlik edərkən Heydər Əliyev ölkəmizdə sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində uzaqgörənliklə elə işlər görmüşdür ki, onların bəhrələrindən müstəqil respublikamız indi də faydalanmaqdadır. 1980-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində respublikamızda hökm sürən hərc-mərclik, qeyri-sabitlik şəraitində dövlət səviyyəsində gənclərlə iş, demək olar ki, yox dərəcəsində idi. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra respublikamızda yaran ictimai-siyasi sabitlik və əmin- amanlıq, demokratik mühit, siyasi və iqtisadi islahatlar ölkə həyatının bütün sahələrində olduğu kimi,
gənclərlə iş sahəsində də ciddi dönüş yaranmasına, dövlətin gənclərlə əlaqədar siyasətinin həyata
keçirilməsi istiqamətində bir çox əhəmiyyətli işlərin görülməsinə səbəb olmuşdur. (8 s.6).
Ulu öndər müstəqillik şəraitində gənclərin roluna, fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasına müstəsna əhəmiyyət verirdi. O, müasir Azərbaycan gəncliyinin müxtəlif qruplarının, dəstələrinin
fəaliyyətinin təşkilati baxımdan sıx əlaqələndirilməsinə ciddi əhəmiyyət verərək, 1994-cü ildə
Gənclər və İdman Nazirliyini yaratdı, onun fəal işləməsi üçün əlverişli mühitin qərarlaşması istiqamətində çox işlər gördü. Əslində Azərbaycanda müasir gənclər siyasəti məhz həmin ildən icra edilməyə başlanılmışdır. Məlum dövrün bütün çətinliklərinə baxmayaraq, gənclərin fəaliyyəti və inkişafı üçün yeni imkanlar açıldı, münasib şərait yaradıldı.
Ölkəmizdə gənclərlə işi dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi görən ümummilli liderimiz həmişə
millətimizin gələcəyi olan istedadlı gəncliyə arxalanmış, ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal mövqe tutan ən istedadlı gənclərə dəstək olmuşdur. Gənclər də Vətənimizin ən çətin anlarında ulu öndərin bir çağırışı ilə meydanlara axışmış, taleyi tükdən asılı olan, başı bəlalar çəkmiş ölkəmizi xilas etmişlər. (7 s.5)
“Hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəsillə bağlayır. Gənc nəslin
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vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub olduğu xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin
rəhnidir. Bu gün iftixar və qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli-mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi
indi də qoruyub yaşadır” söyləyən Ümummilli lider Heydər Əliyev 1997-ci il fevralın 1-də ölkəmizin ən
fəal gənclərinin bir qrupunu qəbul edərək, 2 fevral gününü Azərbaycanda gənclər günü elan etdi. 1996cı il fevralın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gənclərin I forumunun keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalaması gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində çox mühüm
bir addım olmuşdur. Həmin forumda 2000-dək nümayəndə iştirak etmiş və problemlərin həlli istiqamətində tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Forum zamanı Heydər Əliyev öz çıxışında gənclər qarşısında duran əsas məqsədləri də göstərmişdir. O, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin
Azərbaycan gəncliyinin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri olduğunu qeyd etmişdir. (9 s.2)Respublika gənclərinin forumları müxtəlif məsələləri müzakirə etmək, optimal yollar seçmək, vəzifələri götür-qoy etmək, konkretləşdirmək, dəqiqləşdirmələr aparmaq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Amma bir
fəaliyyət istiqaməti, necə deyərlər, dəyişməz olaraq qalır: həm hakimiyyət orqanları və müxtəlif təşkilatlar, həm də gənclər ölkəni inkişaf etdirmək, müstəqilliyi qorumaq və möhkəmləndirmək istiqamətində
daha fəal çalışmalıdırlar. Bu baxımdan respublika gənclərinin I forumunda Ulu öndər Heydər Əliyevin
dediyi sözlər son dərəcə aktualdır: “... Əmin olun ki, gənclərə qayğı, diqqət bundan sonra günbəgün, aybaay, ilbəil artacaq. Çünki siz həqiqətən Azərbaycanın gələcəyisiniz. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər
bir Azərbaycan vətənpərvəri Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünməlidir. Buna əmin ola bilərsiniz.
Ancaq sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr durur, qarşınızda böyük yol var. Yol hamar deyil, ... uzun
yoldur, cürbəcür maneələrlə bağlı olan yoldur, o yolu hər biriniz keçməlisiniz. Bu yol müstəqil Azərbaycanın gələcəyi yoludur. Hər bir Azərbaycan gənci öz həyat yolunu müstəqil Azərbaycan respublikasının gələcək yolu kimi qəbul etməlidir və öz həyatını qurarkən, özünü həyatda fəaliyyətə hazırlayarkən
və fəaliyyətə başlayıb onu davam etdirərkən özü haqqında da düşünməlidir, ailəsi haqqında da düşünməlidir, ancaq hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir. Bu, sizin vəzifənizdir və güman edirəm ki, hər bir Azərbaycan gənci cəmiyyətdə, Vətəndə,
ölkədə öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyə çalışmalıdır.” (4 s. 315)
1996-cı ilin 22 iyununda imzaladığı fərman Azərbaycanın gənc istedadlarına dövlət qayğısı
məsələlərini ehtiva edir. Bu fərmanda elmi və mədəni tərəqqinin müstəqil Azərbaycanın gələcəyi
üçün müstəsna əhəmiyyəti, istedadlı gənclərə Prezidentin şəxsi himayəsini, onların yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək üçün dövlət qayğısını təmin etmək məqsədi xüsusi vurğulanır. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın gənc istedadlarının “Qızıl kitab”ı təsis edilsin və Respublika Prezidentinin qərarı ilə gənc istedadların adları həmin kitaba yazılsın. Bundan əlavə, qərara alınır ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin yanında “Gənc İstedadlar Fondu “yaradılsın, habelə “Qızıl kitab”a adları
yazılmış gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüd təsis edilsin. (4 s.353)
Gənclərin birinci forumundan keçən müddət ərzində baş verən dəyişikliklər əyani surətdə göstərdi
ki, dövlət orqanları, müxtəlif qurumların və təşkilatlar böyüməkdə olan gənc nəslin problemlərinə daha
diqqətlə yanaşır, gənclərə qayğı və himayəni gücləndirirlər. 1999-cu ildə dövlətin gənclər siyasəti haqqında fərmanın imzalanması gənclərlə aparılan işin daha səmərəli, məqsədyönlü, çoxcəhətli olmasına ciddi
təsir göstərdi. Dövlətin qayğısı nəticəsində cəmiyyət həyatında iştirakını genişləndirən imkanlar artmış,
onların işləyib hazırladıqları və reallaşdırmaq istədikləri layihə və proqramlara həmişə dəstək verilmişdir.
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində gənclərin müxtəlif təşkilatlarının təşəbbüskarlığı və davamlı fəaliyyəti
xeyli dərəcədə güclənmişdir. Milli Məclisin deputatı, Əmək və Sosial siyasət komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli gənclərə münasibətdə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri kimi aşağıdakıları qeyd edir:
- gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və fiziki, əqli və mənəvi inkişafı;
- dövlət quruculuğu prosesində gənclərin imkanlarından daha dolğun istifadə edilməsi;
- gənclərin təhsili;
- gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi;
- istedadlı gənclərə dövlət qayğısı;
- gənc ailələrə dövlət dəstəyi və onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması. (11 s.213-217)
191

İCTİMAİ ELMLƏR

Göründüyü kimi, qeyd edilən istiqamətlər bütövlükdə bir kompleks, sistem təşkil edir və
gənclərin həyat fəaliyyətinin ən müxtəlif aspektlərini, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşmasının ən mühüm məsələlərini bir tam halında birləşdirir. Dövlət gənclər siyasəti gənclərin inkişafı üçün güclü stimul yaradır, onları təkcə bu günün yox, həm də gələcəyin problemləri barədə
düşünməyə istiqamətləndirir. Bu siyasət gəncləri əhəmiyyətli dərəcədə fəallaşdırır, onların aktiv vətəndaş mövqeyinin formalaşmasına ciddi təsir göstərir.
Dövlətimizin gənclərə münasibətdə yeritdiyi siyasət dərin sosial əsasa və yüksək humanist dəyərlərə istinad edir. Bu siyasətin əsas məqsədi gənclərin mənəvi-intellektual və fiziki inkişafına əlverişli şərait yaratmaqdan, onların imkan və bacarıqlarının yetərincə reallaşdırılmasına, sosial problemlərinin həllinə, hüquqlarının müdafiəsinin təmin olunmasına kömək göstərməkdən ibarətdir. Hazırda Azərbaycan gəncliyi özünün təşəbbüskar, dərin sosial-mədəni əsaslara söykənən qaynar həyatını yaşayır. Gənclərin maraqları və tələbatları daha ciddi şəkildə öyrənilir, onların ödənilməsi qaydaları getdikcə təkmilləşdirilir. Artıq gənclərin inkişafı ilə bağlı möhkəm qanunvericilik bazası
mövcuddur, onun optimallaşdırılması işi davam etdirilir. Bu halda həm gənclərin sosial müdafiəsinin ümumi əsasları, həm də onların müxtəlif qruplarının, təbəqələrinin problemlərinə diferensial yanaşma sıx əlaqələndirilir. Ötən müddət sübut etdi ki, indi gənclər əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xeyli fəallaşmışlar. Onların fəaliyyəti və davranışının sosial–siyasi baxımdan əhəmiyyətlilik dərəcəsi,
təşəbbüskarlığı yüksəlmiş, daha konkret məna kəsb etmişdir.
Bu gün hər bir vətənpərvər azərbaycanlı haqlı olaraq fəxr edir ki, o, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşıdır. Ölkəmizin hər-tərəfli inkişafında gənclərimizin çox böyük rolu vardır. Gənclər müxtəlif sahələrdə çox uğurla fəaliyyət göstərirlər, ölkəmizin ümumi inkişafına böyük
töhfə verirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin gəncliyə, Azərbaycanın böyük gələcəyinə inamı bu cümlələrdə öz ifadəsini tapmışdır: “Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz və əbədi olmasının əsas mənbəyi və təminatçısı məhz Azərbaycan gəncliyidir”. .(7 s 5) Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətin gənclər siyasətinin əsasları işlənib hazırlanmış və uğurla reallaşdırılması istiqamətində ciddi
addımlar atılmışdır. Heydər Əliyev müstəqillik şəraitində, taleyüklü məsələlərin həll edildiyi bir
vaxtda milli kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil yetişdirilməsini zəruri sayırdı. O, qeyd edirdi ki, əsil müstəqilliyə nail olmaq, həyatın müxtəlif sahələrində köklü dəyişikliklər etmək çox çətin,
son dərəcə məsuliyyətli prosesdir. Bu prosesin uğurlu olması üçün “gərək hər bir insan və xüsusən
gənc nəsil müstəqilliyin nə qədər müqəddəs olduğunu bütün varlığı ilə dərk etsin, onu qorumaq və
möhkəmləndirmək üçün hər cür qurban verməyə hazır olsun. Bunun üçün O, ilk növbədə yüksək
mənəviyyata malik olmalıdır, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri onun şəxsiyyətinin mahiyyətini təşkil etməlidir. O, azərbaycançılığın, mənsub olduğu Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin, elminin nə olduğunu dərindən bilməlidir.” ( 2. s.119-120). Ümummilli liderin
siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də öz fəaliyyətində gənclərlə iş məsələsinə çox həssaslıqla yanaşır, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu günü və gələcəyinin əsas sosial
qüvvəsi olan müasir gəncliyin vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün lazım olan hər şeyi edir. Məlum olduğu kimi, dövlət başçısının 19 dekabr 2011-ci il tarixli fərmanı ilə gənclər siyasəti ilə bağlı elm,
təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönələn fəaliyyətlərin stimullaşması məqsədilə respublikamızda Gənclər Fondu yaradılmışdır. “Azərbaycan gəncliyi 2005-2009-cu illərdə “ Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş işləri görmək üçün dövlət büdcəsindən 8 milyon 375 min manat vəsait ayrılmışdı.(7 s 5) 2005-ci ildən bu günə qədər üç Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Ümumilikdə
Gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iştirakı; istedadlı gənclərə dövlət
qayğısı; gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkişafı; gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi və s. əks olunur. Azərbaycan respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı”nın (2005-2009-cu illər) məqsədinə uyğun olaraq :
gənc nəslin Vətənə məhəbbət , Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması; gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, onların hərbi xidmətə hazırlanması; istedadlı gənclərin aşkar edilməsi,
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onların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilmələri üçün şəraitin yaradılması və s. vəzifələr göstərilir.Gənclər siyasətinin məqsəd və prinsiplərinə : Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin
əsas məqsədi gənclərin fiziki, əqli və mənəvi inkişafına şərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının reallaşdırılmasına kömək etməkdir; gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik,
dünyəvilik prinsipləri əsasında, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması;
cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi, onların yaradıcılıq potensialının ümummilli problemlərin həllinə səfərbər olunması və s.;
Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsində dövlətin vəzifələrinə: gənclər siyasəti sahəsində
qanunvericilik aktlarının, dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi; hüquqi və fiziki
şəxslərin gənclərlə iş sahəsində fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi; gənclərin təhsili, tərbiyəsi, fiziki,
əqli və mənəvi inkişafı, sağlamlığının qorunması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi daxildir.
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası öz sıralarında 700 mindən çox insanı birləşdirir, onların 40 faizdən çoxu gənclərdir. Yəni, bu gün partiyamızın fəaliyyəti, ideyaları, apardığı siyasət gənc nəsil üçün
də cəlbedicidir və bu, çox müsbət haldır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda bundan sonrada uzunmüddətli, dayanıqlı inkişaf təmin olunacaq və partiyanın bəyan etdiyi prinsiplər xalq tərəfindən tam dəstəklənir. Azərbaycanda görülmüş işlər, ölkəmizin uğurlu inkişafı, əlbəttə, hər bir vətənpərvər insana əyani
şəkildə göstərir ki, bugünkü iqtidarın apardığı siyasət yeganə düzgün siyasətdir. (7 s 5) Həmçinin gənclərin inkişafına dair 40-a yaxın Gənclər Mərkəzi, 44 Olimpiya İdman Mərkəzi yaradılmışdır. Sevindirici
haldır ki, Gəncə şəhəri 2016-cı ildə Avropa Gənclər Paytaxtı adına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bugünün gəncliyinə ünvanlanmış:
«Gənclərə müraciət edirəm! Mən sizinləyəm, mən sizi həmişə dəstəkləmişəm. Bu gün də dəstəkləyirəm və gələcəkdə də dəstəkləyəcəyəm» sözləri əslində Azərbaycan gəncliyinin qarşısında açılan
aydın üfüqlərdir.( 10 s.5)
Gənclər üçün əsas istiqamət təhsildir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətimizin inkişafına
böyük qayğı göstərdiyi sahələrdən biri də təhsil və elm sahəsi olmuşdur. Bu dövrdə əsasən aşağıda
qeyd etdiyimiz məsələlər ön plana çəkilir:
təhsil modelinin elmi tədqiqatlara daha da üstünlük verən yeni və səmərəli modellə əvəz
edilməsi;
kadrların ixtisas və peşə təhsilinin stimullaşdırılması;
təhsil sahəsində qeydi-dövlət sisteminin formalaşdırılması;
təhsilin dövlət tərəfindən himayəsinin daha da gücləndirilməsi.
Təhsil sisteminin yeni iqtisadi modelinin həyata keçirilməsində aşağıdakı prinsiplərə əməl etmək vacibdir:
dövlətin təhsil sahəsində idarəetməyə nəzarətinin gücləndirilməsi;
ölkə daxilində yerli və regional amilləri nəzərə almaqla vahid təhsil siyasətinin həyata
keçirilməsi, təhsilin normal inkişafı üçün maliyyə təminatının gücləndirilməsi;
dövlətin təhsilə zamənətli təminat verməsi və böhran dövründə zəmanətli dövlət təminatının saxlanılması;
elm və təhsil obyektlərinə elmi və təsərrüfat azadlığının verilməsi;
təhsil sahəsinə imtiyazların və vergi güzəştlərinin tətbiqi;
qeyri-dövlət elm və təhsil müəssisələrinin inkişafına şəraitin yaradılması;
özəl təhsil sahələri ilə yanaşı dövlət müəssisələrində də ödənişli təhsil xidmətinin inkişafı;
dövlət hesabına təhsil alan tələbələrə verilən təqaüdlərin minimum əmək haqqı səviyyəsində ölçülməsini təşkil etmək;
tələbələrə müəyyən bir müddətdən sonra geri ödənilmək şərti ilə əlavə təqaüd almaq imkanının yaradılması.
Təhsil sisteminin inkişafında bir sıra xüsusiyyətlər vardır: təbii, texniki, ictimai və humanitar
elmlərin qarşılıqlı əlaqəsinin artması; xüsusi elm sahələrinə aid biliklərin formalaşmasında ümumelmi
kateqoriyaların rolu artması və s. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə qəbul olunmuş “Təhsil haq193
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qında” Qanunun təhsil sahəsində dövlət siyasətinin mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasında dövlət hər bir vətəndaşın təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təminat verir və təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir. (6 s.320)
Məlumdur ki, ümumelmi anlayışlar öz inteqrativ-sintetik funksiyanı həyata keçirir, bu da təbii, texniki, ictimai və humanitar elmlərin artmaqda olan qarşılıqlı əlaqəsi prosesində reallaşır
[225].Elmi biliklərdə tarixən üç paradiqma formalaşmışdır:- klassik, qeyri-klassik və postqeyriklassik, təhsil vasitəsilə isə elmi düşüncənin klassik paradiqması yenidən canlandırılır.[264, c.95].Müasir elmin inkişaf xüsusiyyətlərindən biri də onun sürətli inteqrasiyası və hər bir yeniliyin praktikaya
tətbiq olunmasıdır [12, s.502].
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Elm və Təhsil Komitəsinin hazırladığı “Elm haqqında” qanunun 2015-ci ildə qəbul olunması və AMEA-da müstəqillik dövrünün birinci nizamnaməsinin hazırlanıb təsdiq edilməsi, fəaliyyət mexanizmlərinin işə salınması ölkədə elmi yeni inkişaf
müstəvisinə çıxarmağa geniş üfüqlər açır. Uzun illər əsasən fundamental tədqiqatlarla məşğul olan
Milli Elmlər Akademiyasında indiki mərhələdə sənayeləşmə, innovasiya və sahibkarlıq sahələrinin ön
mövqeyə çıxarılması faktiki olaraq yeni akademiya qurmaq deməkdir. Elm sahəsində baş vermiş bu
yeniləşmə Prezident İlham Əliyevin elm siyasətinin mühüm nəticəsidir. (5) Təhsil sahəsində görülən
işlərdən bəhs edərkən Prezidentimiz İlham Əliyev demişdir: “Biz iqtisadi potensialımızı intellekt kapitalına çevirməliyik”. Ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafına yüksək qayğı göstərən Prezident İlham
Əliyevin 26 yanvar 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin İnkişaf Strategiyası”, həmçinin “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalaması dövlət gənclər siyasətinin daha da inkişafına səbəb olacaqdır. Proqramda gənclər siyasətinin səmərəli həyata keçməsinə, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq xüsusi qeyd olunmuşdur. Bütün bu tədbirlər təhsil sisteminin gücləndirilməsi, ölkədə elm potensialının artırılmasında böyük rol oynayır.
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” və “Dövlət qulluğu haqqında" qanunlarına, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”inkişaf Konsepsiyasına əsasən elm sahəsində ən mühüm fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılar hesab olunur:
elmin inkişafı üzrə dövlət siyasətinin formalaşmasında viştirak etmək;
mülkiyyət formasından və tabeçilikdən asılı olmayaraq təhsil sisteminə aid olan ali təhsil müəssisələrinin bütün elmi-tədqiqat təşkilatlarının (elmi tədqiqat institutları, mərkəzlər, laboratoriyalar və s.) üzərində elmi, tədris-metodiki rəhbərliyini həyata keçirmək;
ali təhsil müəssisələri və onların elmi strukturları tərəfindən bu konsepsiyanın icrasına,
yəni elmin inkişafı konsepsiyasının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək və səlahiyyətlər daxilində nəzarət etmək. (3)
Prezident İlham Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi əsasında meydana çıxmış “Təhsil haqqında” (2009), “Məktəbəqədər təhsil haqqında”(2017), “Peşə təhsili haqqında”(2018) qanunlar ölkəmizdə təhsilin bütün mərhələləri üzrə dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinə xidmət edir.
Yeni təhsil mühiti və yeniləşmiş Azərbaycan təhsili xalqımızı və ölkəmizi bütün yönləri ilə irəli
aparmaq missiyasını müvəffəqiyyətlə həyata keçirməkdədir. (5)
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THE ROLE OF YOUTH IN THE NATIONAL DEVELOPMENT SYSTEM
OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
G.Q. Melikli
Institute of Philosophy of ANAS
The role of the younger generation in the system of national development of the Republic of
Azerbaijan
In the context of the national development strategy, the formation of the young generation as an
active citizen in the social structure of society is of great importance. Our national leader Heydar Aliyev
has always paid special attention to the most important problems of the development of society,
choosing the most optimal and sustainable ways to solve them. As a result, government care expanded
opportunities in community life, and the projects and programs they worked on and implemented were
always supported. The main goal of the youth policy in the Republic of Azerbaijan is to create
conditions for the physical, mental and spiritual development of the young generation in order to help
them realize their abilities and skills; educating young people in the spirit of patriotism, Azerbaijanism,
statehood, secularism, respect for history, cultural heritage, traditions, the state language and symbols of
Azerbaijan, national moral and human values; ensuring the active participation of young people in the
socio-political, socio-economic and cultural life of society, the mobilization of its creative potential to
solve national problems, etc .; The tasks of the state in the field of implementation of youth policy
include the development and implementation of legislation, state programs in the field of youth policy;
coordination of activities of legal entities and individuals in the field of work with young people; youth
education, physical, mental and spiritual development and health protection.
Keywords:national development, youth policy, state policy, science, education, youth forum
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г.Г. Меликли
Института философии НАНА
Роль подрастающего поколения в системе национального развития Азербайджанской
Республики в контексте национальной стратегии развития большое значение имеет формирование молодого поколения как активного гражданина в социальной структуре общества.
Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание важнейшим
проблемам развития общества, выбирая наиболее оптимальные и устойчивые пути их решения.
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В результате заботы правительства расширились возможности в жизни сообщества, и проекты и
программы, над которыми они работали и выполняли, всегда поддерживались. Основной целью
молодежной политики в Азербайджанской Республике является создание условий для физического, умственного и духовного развития молодого поколения, чтобы помочь им реализовать
свои способности и умения; воспитание молодежи в духе патриотизма, азербайджанства,
государственности, секуляризма, уважения к истории, культурному наследию, традициям,
государственному языку и символам Азербайджана, национально-нравственным и общечеловеческим ценностям; обеспечение активного участия молодежи в общественно-политической,
социально-экономической и культурной жизни общества, мобилизация ее творческого потенциала для решения национальных проблем и т. д.; В задачи государства в области реализации
молодежной политики входят разработка и реализация законодательных актов, государственных
программ в области молодежной политики; координация деятельности юридических и физических лиц в сфере работы с молодежью; воспитание молодежи, физическое, умственное и
духовное развитие и защита здоровья.
Ключевые слова: национальное развитие, молодежная политика, государственная политика, наука, образование, молодежный форум
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN NÖVLƏRİ VƏ BEYNƏLXALQ TURİZMİN İNKİŞAF
YOLLARI
G.N. Əsgərova
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
asgerovagulnaz@gmail.com
Son illər beynəlxalq səviyyədə neftin qiymətində baş verən tərəddüdlər bir daha sübut edir ki,
ölkədə real sektorun inkişafına diqqət artırılmalı və qeyri-neft sektorunun inkişafı əsas prioritet olmalıdır. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahəsində inkişaf potensialına malik əsas istiqamətlərdən
biri də turizmdir. Məqalədə turizmin spesifik xüsusiyyətləri, əsas inkişaf istiqamətləri, Azərbaycanın
iqtisadiyyatı üçün səmərəliliyi, turizmin inkişafına mane olan səbəblər, gələcək inkişaf perspektivləri və beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya məsələləri əksini tapmışdır.
Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, turizm, ümumi daxili məhsil, məşğulluq, beynəlxalq inteqrasiya.
Giriş
Tarixi və müasir sivilizasiyaların inteqrasiyasının geniş yayılmış fenomenlərindən biri olan
turizm və onun inkişafı dünya ölkələrinin əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdir. Son illər isə turizm
dünyada sənayeləşmə və beynəlxalq ticarət kimi əhəmiyyətli və davamlı sektorlarla eyni səviyyədə
inkişaf etməyə başlamışdır. Qlobal miqyasda iqtisadi əlaqələrin intensivləşməsi biznes səyahətlərinin artmasına səbəb olmuşdur, bu da turizmin şaxələnməsinə və inkişafına gətirib çıxarmışdır.
Zəngin tarixi, mədəni və təbii irsə malik olan Azərbaycanda da turizmin – işgüzar, idman,
müalicəvi, ovçuluq, ekzotik, çimərlik və s. kimi növlərinin inkişafı üçün münbit şərait mövcuddur.
Turizm sahəsində Azərbaycanda tarixən perspektivlər mövcud olsa da, bu sahədə dinamik inkişaf
müstəqilliyin son 15 ilində qeydə alınmışdır. Qədim memarlıq abidələri, özünəməxsus mədəniyyəti,
milli mətbəxi, bənzərsiz təbiəti, mineral su qaynaqları, müalicəvi olan Naftalan nefti, 11 iqlim qurşağından 9-nun mövcud olduğu Azərbaycanın iqtisadi, sosial-mədəni inkişafında turizm sektoru
müsbət rol oynamağa başlamışdır [7]. Şimaldan qərbə doğru uzanan “Böyük İpək Yolu” və digər
mədəni marşrutlar, Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən tarixi kəndlər və şəhərlər turistlərin ziyarət məkanına çevrilmişdir. Bu da ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınmasında, Azərbaycan həqiqətlərinin və mədəniyyətinin dünyaya çatdırılmasında böyuk rol oynayır.
Turizmin inkişafı üçün dövlət strategiyası. Son illər dövlət tərəfindən həyata keçirilən silsilə tədbirlər turizmin inkişafına təkan verən mühüm amillərdən biridir. Bu tədbirlər nəticəsində ölkədə müasir mehmanxana-xidmət infrastrukturu yaradılmış, turizm sənayesi üçün kadrlar hazırlanmış
və çoxşaxəli turizm agentlikləri şəbəkəsi formalaşdırılmışdır. Həmçinin, beynəlxalq səviyyəli mədəni tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsi xarici turistlərin ölkəmizə axını üçün şərait yaratmış və turizm sənayesinin inkişafına güclü təkan vermişdir. Bir sözlə, turizm sənayesi ölkə iqtisadiyyatının
ən dayanıqlı, effektiv və rəqabətə davamlı sahəsinə çevrilməkdədir. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2011-ci il Azərbaycanda “Turizm
İli” elan edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 16 mart 2016-cı il tarixli “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” haqqında Sərəncamda da turizmlə bağlı
xüsusi tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur [1]. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsində 8 istiqamətdən biri də “İxtisaslaşmış turizm və əyləncə” sahəsidir.
Son illər turizm sənayesi əksər ölkələr üçün iqtisadi səmərəlilik və gəlirlilik baxımından əsas
prioritet sahələrdən birinə çevrilmişdir. Bir çox sahələrdən fərqli olaraq turizm sənayesi qısa müddət ərzində iqtisadi səmərə verə bilmək imkanına malikdir. Əgər neftin çıxarılması və satılması yalnız müqavilə bağlandıqdan 5-6 il sonra iqtisadi səmərə verirsə, turizmə qoyulan sərmayə bir ildən
sonra gəlir gətirməyə başlayır və digər sahələrə nisbətən 10-12 dəfə çox iş yerlərinin açılmasına im197
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kan yaradır [2, s.67]. Bu nöqteyi-nəzərdən turizm sektorunun inkişafının həm milli iqtisadi, həm də
ictimai faydası vardır.
Cədvəl 1
Azərbaycanda turizmin inkişafını xarakterizə edən əsas göstəricilər
2013

2014

2015

Turizm sahəsində çalışan işçilə40 892
41 886
49 449
rin sayı (nəfər)
Turizm sahəsində yaradılmış
əlavə dəyərin həcmi (milyon ma2 080,20
2 404,20 2 437,3
nat)
Turizm sahəsində yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi daxi3,6
4,1
4,5
li məhsulunda xüsusi çəkisi (faizlə)
Turizm sahəsinə qoyulan inves1 371,00
2 204,00 1 063,9
tisiyaların həcmi (milyon manat)
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

2016

2017

43 477

46 837

2 746,1

3 151,0

4,3

4,5

363,0

267,3

Son illər Azərbaycanda turizm sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayında müvafiq olaraq 5% və 9% artım müşahidə
edilmişdir. Hazırda ölkədə yerli və xarici turistləri qəbul etmək üçün 570 mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt, o cümlədən, 130-a yaxın turizm şirkəti fəaliyyət göstərir. Turizmin ölkə üzrə
ÜDM-də və məşğulluqda payı müvafiq olaraq 4,5% və 3,3% təşkil edir. Hər il Azərbaycanda 25-50
yeni mehmanxana, hotel, motel və digər turist yerləşdirmə obyektlərinin təməli qoyulur [4]. Dövlət
Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən turizm sahəsində göstəricilərdə son illər xeyli müsbət
artım dinamikası müşahidə olunmaqdadır (cədvəl 1). 2019-cu ildə qeyri-neft sektorunda yüksək artım tempi proqnozlaşdırılan sahələrdən biri də 6,7% -lə turizm sahəsidir [8].
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkənin turizm potensialını təbliğ etmək, yerli adət-ənənələri, milli
mətbəxi, mədəni və tarixi irsi tanıtmaq məqsədilə kitablar, bukletlər, disklər hazırlanır və yayılır, ölkədə həyata keçirilən infrastruktur layihələri haqqında dünyanın müxtəlif informasiya agentliklərində, o cümlədən, internet məkanında çox geniş təbliğat və təşviqat işləri aparılır.
İqtisadi-coğrafi baxımdan ölkəmizin tarixi “İpək Yolu”nun üzərində yerləşməsi turizmlə bağlı
imkanları daha da genişləndirir. Hazırda ölkənin turizm imkanları aşağıdakı mənbələr üzrə formalaşır:
Ölkə üzrə yerli turistlər;
Türkiyə, İran, Gürcüstan və Rusiya da daxil olmaqla qonşu ölkələr;
Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, İraq, Oman, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də daxil olmaqla yaxın şərq və Fars Körfəzi ölkələri;
Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistan da daxil olmaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv
ölkələr (MDB);
Kanada, Çin, Avropa İttifaqı, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş
Ştatları da daxil olmaqla kütləvi turizm ölkələri [5].
Yuxarıda adları çəkilən regionlar və ölkələrin sayının çoxluğu Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə geniş yayılmış “turizm hərəkatı”na qoşulan ölkə kimi qiymətləndirməyə əsas verir.
Turizm sektorunun qısa müddət ərzində nəzərəçarpacaq dərəcədə əlavə dəyər yaratmaq potensialına malik olmasını nəzərə alaraq, ölkədə özəl sektorun bu sahəyə motivasiyasının artırılması vacibdir. Bunun üçün, ilk növbədə, istehlakçıların tələbləri nöqteyi-nəzərindən turizm məhsullarının
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növləri müəyyən olunmalı və onların istehsalı üçün dövlət tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər görülməlidir.
Müasir qlobal inteqrasiya və rəqabət mühitində sosial və siyasi sabitlik, həmçinin, təhlükəsizliyin təmin olunması turizmin inkişafı üçün vacib olan faktorlardandır. Son vaxtlar dünya turizm bazarında ən vacib məsələlərdən biri olan insanların fərdi təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi
hər bir turisti düşündürməkdədir. Azərbaycan insanların miqrasiyası və səyahətləri üçün təhlükəsiz
ölkələr qrupuna daxildir. Buna baxmayaraq ölkəyə gələn turistlərin təhlükəsizliklə bağlı “hisslər”inə müsbət təsir göstərmək məqsədi ilə turist agentlikləri tərəfindən mütəmadi olaraq effektiv
maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, turizm sektoru asanlıqla mənfi imic
qazanmaq və müəyyən neqativ təsirlərə düşmək kimi həssas xüsusiyyətlərə malikdir.
Beynəlxalq rəqabətlilik və inkişaf nöqteyi-nəzərindən gələcək perspektiv dövr üçün
Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün aşağıdakı strateji hədəflərin qoyulması məqsədəuyğundur:
turizm sahəsində peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması;
turizm obyektlərinin müasir tələblərə və şəraitə uyğun qurulması;
qonşu ölkələrin müvafiq turizm növləri ilə rəqabətlilik səviyyəsinin nəzərə alınması;
xidmət keyfiyyətinin artırılması, marketinq siyasətinin həyata keçirilməsi.
Azərbaycanda turizm sahəsində peşəkar kadrların hazırlanması məqsədilə 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti təsis edilmişdir. Universitetin təsis edilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda turizm sənayesinin
inkişaf etdirilməsi, turizm, səyahət və istirahət sahəsində ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacı ödəmək
üçün mütəxəssislərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsidir [9]. Bu sahədə təcrübə potensialının daha da genişləndirilməsi üçün turizm sahəsində ixtisaslaşmış ölkələrin, xüsusilə Türkiyə Respublikasının təcrübəsinin öyrənilməsi və həmin ölkələrlə kadr mübadiləsinin aparılması, bu sektorun inkişafına ciddi təsir etməklə yanaşı, müəyyən keyfiyyət və peşəkarlıq ənənələrinin yaranmasına gətirib
çıxaracaq.
Turizm sektorunun regional səviyyədə inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müasir standartlara uyğun infrastrukturla təmin olunması da vacib şərtlərdən biridir. Bu faktor ölkənin turizm imicinə ciddi təsir göstərir. Bu istiqamətdə əsasən tuizm obyektlərinin təbii fəlakətlərdən sığortalanması, sağlam mühit, qida təhlükəsizliyi, əyləncə, istirahət və müalicəvi infrasturkturun qurulması və s. bu kimi vacib tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Təbiyyət və coğrafi yerləşmə baxımından qonşu ölkələr də özünəməxsus turizm imkanlarına
və müəyyən turizm potensialına malikdirlər. Bu baxımdan bir çox amillər, xüsusilə, qiymət amili
nəzarətdə saxlanılmalı və regionun, həmçinin, qonşu dövlətlərin turizm imkanları və rəqabətlilik dərəcəsi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda nəqliyyat infrastrukturunun, rahat avtomobil yollarının
qurulması, regionlara xarici ölkələrdən ucuz təyyarə reyslərinin və səyahət sərgilərinin təşkil olunması turizm sektoruna ciddi təsir göstərən amillərdir.
Xidmət səviyyəsi və müştəri məmnuniyyəti turizm sektorunun əsas keyfiyyət göstəriciləri hesab olunur [3]. Bu baxımdan Türkiyə Respublikası dünya ölkələri sırasında yüksək reytinqə malikdir. Hazırda sürətli inkişaf bütün sahələrdə olduğu kimi insanların tələblərinə, istəklərinə və gözləntilərinə də dərindən nüfuz etmişdir. Yüksək rəqabət mühitində bir sıra turizm şirkətləri müştərilərin gözləntilərinə cavab verə bilmədikləri üçün fəaliyyətlərini davam etdirməkdə çətinlik çəkirlər.
Müştərilərin gözləntilərinə cavab verə bilmək kateqoriyasına xidmət keyfiyyəti, etibarlılıq, işçilərin müştərilərlə davranışı kimi çoxölçülü parametrlər daxildir. Bu gün dünyada bütün sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində də müştərilərin məmnunluğu müvəffəqiyyətin əsas göstəricisidir. Bu
baxımdan ölkədə turizmin monitorinqi aparılarkən xidmət və keyfiyyətlə bağlı sorğuların keçirilməsi çox vacibdir.
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Nəticə
Dünyada turizm sahəsində böhran və çətinliklərin olmasına baxmayaraq Azərbaycan turist sayının artımına nail olmuşdur. Ümumilikdə son 2 il ərzində ölkəyə gələn turistlərin sayı 51% yüksəlib. Bu yüksək göstərici Dünya Turizm Təşkilatı tərəfindən də qeydə alınıb. Bu, ölkəmizdə aparılan
sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi olmaqla yanaşı, həm də dövlət tərəfindən turizm sahəsinə göstərilən
diqqətin təzahürüdür. Bu göstəricilər turizmin inkişafı istiqamətində pozitiv düşünməyə əsas verir.
Yalnız turizm sənayesinin inkişafına mane olan bir sıra səbəb var. Hazırda qonşu dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycanda mövcud olan qiymətlər müəyyən qədər yüksəkdir.
Turizmin inkişafını xarakterizə edən əsas amillərdən biri də, onun birbaşa məşğulluğun səviyyəsinə daha çevik təsir etmə imkanına malik olmasıdır. Bu baxımdan dövlət tərəfindən turizmlə
bağlı stimullaşdırıcı paketlər təşkil olunmalı, səyahət və turizmə vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır.
Ölkədə turizmin inkişaf potensialına malik, lakin arzu olunan səviyyədə inkişaf etməmiş bölgələr və
sərbəst turizm zonaları üçün bütün vergi güzəştlərinin və digər imtiyazların tətbiq olunmasını vacib
hesab edirik.
Turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsinin digər müsbət amillərindən biri də, ölkədə valyuta sabitliyinin qorunmasına müsbət təsir göstərməsidir. Neftin qiymətinin dünya bazarında kəskin şəkildə aşağı düşməsi xairici valyuta qıtlığına gətirib çıxarmışdır. Turizmin inkişafı ölkəyə gələn turistlərin sayının çoxalmasına səbəb olur ki, bu da ölkədə xairici valyutanın dövriyyəsinə müsbət təsir
göstərir.
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TYPES OF TOURISM IN AZERBAIJAN AND THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL TOURISM
G.N. Asgerova
Azerbaijan Technology University
asgerovagulnaz@gmail.com
Fluctuations in world oil prices in recent years prove once again that it is necessary to increase
attention to the development of the real sector of the economy and announce the development of the nonoil sector in the country as a priority. One of the main branches of the non-oil sector in Azerbaijan with
development potential is tourism. The article discusses the features of tourism, the main development
trends, its effectiveness for the economy of Azerbaijan, the reasons that hinder the development of
tourism, the prospects for development and integration into the international tourist market.
Keywords: sustainable development, tourism, gross domestic product, employment, international
integration
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ВИДЫ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Г.Н. Aскерoвa
Азербайджанский Технологический Университет
asgerovagulnaz@gmail.com
Колебания мировых цен на нефть в последние годы ещё раз доказывают необходимость
повышения внимания развитию реального сектора экономики и объявления приоритетом
развитие ненефтяного сектора в стране. Одной из основных отраслей неняфтяного сектора в
Азербайджане, обладающих потенциалом развития, является туризм. В статье рассматри-ваются особенности туризма, основные тенденции развития, её эффективность для эко-номики
Азербайджана, причины, мешающие развитию туризма, перспективы развития и интеграции
в международный туристический рынок.
Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, внутренний валовый продукт, занятость,
международная интеграция
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DAVAMLI İNKİŞAF KONSEPSİYASINA TARİXİ VƏ NƏZƏRİ BAXIŞ
E.S. Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
e-mail: ealiyev7@gmail.com
Brundtland hesabatı ilə iqtisadi, sosial və ətraf mühit ölçülərinin bütöv şəkildə qəbul edildiyi davamlı inkişaf anlayışı sistematik bir çərçivəyə oturdulmuşdur. Dünya ölkələri, 1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Davamlı İnkişaf Konfransında(UNCED) qlobal problemlərə qarşə birlikdə hərəkət etmə məsələsində razılığa gəlmişdirlər. 2000-ci ildə təşkil edilən Miniliyin İnkişaf Zirvəsi ilə qəbul edilən Miniliyyin
İnkişaf Məqsədləri tətbiqi dövrünün sona çatdığı 2015-ci ilindən 2030-ci ilədək olan dövrüdə tətbiqi planlaşdırılan Davamlı İnkişaf Məqsədlərini əhatə edən 2030 Qlobal İnkişaf Məqsədləri Gündəliyi Rio+20
prosesinin bir nəticəsi olaraq 2015-ci ilində Biləşmiş Milətlər Təşkilatına üzv olan ölkələr tərəfindən qəbul
edilmiş və Azərbaycan da daxil olmaq üzrə memoranduma tərəf ölkələr həmin Gündəliyi milli siyasətlərinə inteqrasiya etmə öhtəliyi götürmüşlərdir. Bu hal, davamlı inkişaf sahəsindəki tədqiqatların bir tərəfdən
tarixi perspektivdə nəzərdən keçirilməsini, digər tərəfdən də konseptual müstəvidə transformasiyanı əks
etdirməni zəruri hala gətirmişdir. Bu nöqtədə akademik araşdırmalar bu sahədəki transformasiyaya istiqamət verməklə yanaşı transformasiyanın ümumi qəbul edilən prinsipləri və çərçivəsi, başda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərən qurumlar olmaqla İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) və Dünya Bankı kimi beynəlxalq təşkilatların bu konsepsiyanın formalaşmasının əsas iştirakçılarıdır. Davamlı inkişaf ətraf mühit siyasətinin və inkişaf strategiyasının inteqrasiyası üçün bir çərçivə təmin
edir, bu konsepsiya, iqtisadi və sosial dəyişiklik prosesləri üçün tez-tez istifadə olunur. Davamlı inkişaf hər
bir millətin daxili və beynəlxalq siyasətində də dəyişikliklər gətirir.Bu çalışmada əsasən davamlı inkişaf
konsepsiyasının formalaşması tarixi perspektivdən araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Davamlı inkişaf, davamlılıq, davamlı inkişafın tarixi, ətraf mühit, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Giriş
“Davamlı inkişaf” konsepsiyasının əsasını təşkil edən ətraf mühit və inkişaf məsələləri ilk dəfə BMT tərəfindən İsveçin paytaxtı Stokholmda 5-16 iyul 1972-ci il tarixdə keçirilən "Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnsan və Ətraf Mühit (Stokholm) Konfransında müzakirə olunmuşdur. Beləliklə, bu məsələlər arasındakı qarşılıqlı təsirin mahiyyəti və istiqaməti geniş tərkibli beynəlxalq platformada müzakirə edilmiş, bunların bir-birinə zidd olmadığı, və hətta bir-birilərini dəstəkləyici xüsusiyyətdə olduğu ortaya qoyulmuşdur. İnkişaf ilə ətraf mühitin qorunması arasında balansın qorunması yanaşması, sənaye inqilabından sonra istehlakın artması və təbii resursların tükənməsi riski
bu resursların davamlı istifadəsinin zəruriliyinə imkan verən davamlılıq konsepsiyasının aktuallıq
kəsb etməsinə səbəb olmuşdur (2, s. 27). Son 40 ildə tez-tez istifadə olunan davamlılıq konsepsiyası əsasən səmərəliliyin davamlılığını əhatə etməklə bütövlükdə, cəmiyyətin sosial, iqtisadi, təbii resurslarının ehtiyatlı istifadəsini əhatə edən iştirakçı bir prosesdir (6, s. 112).
Davamlı inkişaf konsepsiyası üç müxtəlif sahənin iqtisadiyyat, cəmiyyət və ətraf mühitin hərtərəfli və vahid bir yanaşma tələb etməklə yanaşı, hər bir sosial sahəni əhatə edən və bütün sahələri
təsir edə bilən ətraf mühitə həssas iqtisadi inkişaf anlayışını özündə ehtiva edir (5, s. 1). Davamlı inkişaf, mövcud və gələcək nəsillərin hüquq və faydalarını nəzərə alaraq, təbii ehtiyatların və ekoloji
balansın qorunması ilə inkişafın təmin edilməsidir (6, s. 112).
Stokholmda 5-16 iyul 1972-ci il tarixdə keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan
və Ətraf Mühit (Stokholm) Konfransı
“Davamlı inkişaf” konsepsiyasının əsasını təşkil edən ətraf mühit və inkişaf məsələləri ilk dəfə BMT tərəfindən İsveçin paytaxtı Stokholmda 5-16 iyul 1972-ci il tarixdə keçirilən "Birləşmiş
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Millətlər Təşkilatının İnsan və Ətraf Mühit (Stokholm) Konfransında müzakirə olunmuşdur. Beləliklə, bu məsələlər arasındakı qarşılıqlı təsirin mahiyyəti və istiqaməti geniş tərkibli beynəlxalq platformada müzakirə edilmiş, bunların bir-birinə zidd olmadığı, və hətta bir-birilərini dəstəkləyici xüsusiyyətdə olduğu ortaya qoyulmuşdur. Yaşayış yerlərində ətraf mühitin mühafizəsinin idarə olunması və planlaşdırılması, təbii sərvətlərin istifadəsinin ətraf mühitin mühafizəsi əsaslı nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi, beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitə zərər verən maddələrin tanınması və
onlara nəzarət, ətraf mühit problemləri ilə əlaqədar olaraq təhsil, bilik və mədəniyyət siyasətləri, inkişaf və ətraf mühit sahəsindəki fəaliyyətlərdə beynəlxalq təşkilatların yer alması həmin Konfransda
müzakirə edilən məsələlər olmuşdur. Bu baxımdan, ətraf mühit problemlərinin bütün dünyanı maraqlandırdığı nöqqteyi-nəzərindən hərəkət edərək ətraf mühit probleminə qlobal səviyyədə diqqətin
cəlb olunması ilə yanaşı Konfransdan dərhal sonra ortaya qoyulan təkliflər əsasında BMT nəzdində
bilavasitə ətraf mühit işləri ilə əlaqədar olaraq Birləşmiş Millətlərin Ətraf Mühit Proqramı (YUNEP) qurulmuşdur.
İstixana qazlarının və iqlim dəyişikliyinin azaldılması üçün Ozon Təbəqəsinin Qorunması Üzrə Vyana Konvensiyası 1985-ci ildə qəbul edilərək 1988-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Həmin Saziş
çərçivəsində Ozon Təbəqəsini Gücsüzləşdirən Maddələrə Dair Monreal Protokolu qəbul edilmiş və
1987-ci ildə qüvvəyə minmişdir.
1987-ci il tarixli (Ortaq Gələcəyimiz – Our Common Future) Brundtland Hesabatı
Davamlı inkişaf sahəsində ən mühüm dönüş nöqtələrindən biri də 1987-ci il tarixli (Ortaq Gələcəyimiz - Our Common Future) Komissiya sədrinin adına ithaf olunaraq Brundtland Hesabatı kimi tanınan Dünya Ətraf Mühit və İnkişaf Komissiyası hesabatıdır. 1987-ci ildə Brundtland Hesabatı
(Ortaq Gələcəyimiz) ilə iqtisadi inkişafa, təbii resursların idarə olunması və qorunması ilə ictimai
bərabərlik və onun inteqrasiya edilməsi tələbatı ilk dəfə ortaya qoyulmuşdur. Brundtland Hesabatı
ilk növbədə insanların ehtiyacları və maraq dairələrinə yönəlmiş, bütün insanların əsas tələbatlarının
ödənilməsi üçün iqtisadi artımı təşviq etmək məqsədilə resursları yoxsul ölkələrə yenidən paylayaraq gələcək nəsillər üçün qlobal bərabərliyin təşviq edilməsini əhatə edirdi. Hesabata görə, sosial
bərabərlik, iqtisadi inkişaf və ətraf mühitin mühafizəsi eyni anda mümkündür. Beləliklə, davamlı
inkişafın, ətraf mühit, iqtisadiyyat və cəmiyyətin üç əsas komponenti vurğulanmışdır. Hesabatda,
əhali, kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi, biomüxtəliflik, enerji variantları, sənaye və daha da
artıqlaması ilə əlaqəli bir sıra problem üçün geniş inteqrasiya və davamlı həll olunması tələbatı müzakirə edilib. Brundtland Hesabatında, iqtisadi inkişaf və ətraf mühiti mühafizə arasındakı ziddiyyəti ortaya qoyulmuşdur. İqtisadi inkişafın, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə mühüm olduğu, lakin ekoloji baxımdan uyğun "davamlı inkişaf"a keçməyin labüd olduğu bildirilmişdir. Ortaq Gələcəyimiz
hesabatında, davamlı inkişafın dəyişiklik prosesi içərisində, resursların istismarında, investisiyaların
yönəldilməsində, texnoloji proseslərin istiqamətinin seçilməsində institusional dəyişikliklərin planlı
və bir-birinə uyğun bir şəkildə aparılmasının zəruri olduğu və yalnız beləcə, davamlı inkişafın baş
verəcəyi vurğulanmışdır. Bu çərçivədə, Hesabatda təşkilati və hüquq sahəsində dəyişikliyin ediləcəyi məqamlara dair təkliflər də yer almışdır (10, s.15). Bu nöqtədə, sülh, ətraf mühit və inkişaf məsələsinin kompakt şəkildə aparılması zəruriliyi və iqtisadi, ictimai və ekoloji müstəvidə məsələlərin
bir-birini dəstəkləyəcək şəkildə icrası zəruriliyi vurğulanmışdır. Bu çərçivədə, ənənəvi inkişaf anlayışı daxilində iqtisadi inkişafın hədəf götürüldüyü, sosial və ətraf mühit çərçivəsində lazımi əhəmiyyətin verilmədiyi, bu vəziyyətin, mövcud təbii sərvətlərin vəhdətinə və hədsiz istismarına yol açdığı, zəngin və kasıb arasındakı gəlir uçurumunun daha da dərinləşməsinə, insan həyatının mənasız
rəqabət və gərginlik içərisində keçməsinə, qlobal istiləşmənin sürətinin artmasına səbəb olduğu ortaya qoyulmuşdur (4, s. 11).
Davamlı inkişafın əsas çərçivəsi 1992-ci ildə Ətraf Mühit Sammiti kimi də tanınan UNCED
Konfransında ortaya qoyulmuşdur. Burada, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Konvensiyası,
BMT Çölləşmə ilə Mübarizə Konvensiyası və Bioloji Müxtəliflik Konvensiyası olmaqla üç beynəlxalq saziş ortaya çıxmış və davamlı inkişaf beynəlxalq gündəliyin mühüm parçası olmuşdur.
Bununla yanaşı, həmin Konfransda davamlı inkişafa dair əsas prinsiplərin müəyyən edildiyi Ətraf
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Mühit və inkişaf Üzrə Rio Bəyannaməsi və Meşə Prinsipləri qəbul edilmişdir. O cümlədən, davamlı inkişaf mövzusunda beynəlxalq cəmiyyətin fəaliyyət planını ortaya qoyan Rio Bəyannaməsi, davamlı inkişaf üçün 27 prinsipi əhatə edir. Rio Sammitinin digər bir materialı isə Gündəlik 21
olmuşdur.
Gündəlik 21, bəşəriyyətin ətraf mühit üzərində təsirli olduğu hər sahədə BMT Sistemi, Hökumətlər və müəyyən qrupların təşkilatları tərəfindən qlobal, milli və yerli müstəvidə tətbiq etmək
üçün hazırlanmış geniş fəaliyyət planıdır. 1993-ci ildə BMT Baş Asembleyası, Gündəlik 21 də daxil
olmaq üzrə Rio sammiti nəticələrinin icrasının izlənməsi və genişləndirilməsi üçün BMT-nin yüksək səviyyəli siyasi birliyi olaraq Davamlı İnkişaf Komissiyası (CSD) yaradılmışdır.
Sonrakı dövrdə 1997-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Konvensiyasının bir faktor kimi Kioto protokolu qəbul edilmişdir. Yenə eyni il, Rio+5 adı ilə həyata keçirilən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının toplantısında 1992-ci il Yer Üzü Sammitindən sonrakı prosesə dair
ümumi bir qiymətləndirmə aparılmışdır (3, s. 7). Həmin iclasda, Rio konfransından sonra əməliyyatların enişli yoxuşlu bir yol izlədiyi, artan qloballaşma, gəlir bərabərsizliklərində artım və qlobal
ətraf mühitdəki mənfi məqamlardan dolayı Gündəlik 21-in tətbiqinə yönəlmiş daha ciddi addımların
atılmasına ehtiyacın olduğu vurğulanmışdır.
2000-ci ildə Nyu-yorkda keçirilmiş Minilliyin Sammiti, Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
(Millennium Development Goals)
Yeni əsrin başlanğıcı sayılan 2000-ci ildə Nyu-yorkda keçirilmiş Minilliyin Sammitində (Millenium Summit), xüsusilə inkişaf etməkdə olan və keçid mərhələsindəki ölkələr üçün 2015-ci ilə qədər olan dövr üçün inkişaf gündəliyi xarakterli Minilliyin İnkişaf Məqsədlərini (Millennium Development Goals) ortaya qoyan Minillik Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Həmin Saziş çərçivəsində,
azadlıq, bərabərlik, həmrəylik, dözümlülük, təbiətə hörmət, məsuliyyət bölgüsü kimi dəyər və prinsiplər vurğulanaraq, sülh, təhlükəsizlik, insan hüquqları, demokratiya və yaxşı idarəetmənin inkişaf
etdirilməsi, həssas sosial qrupların qorunması, yoxsulluğun azaldılması və inkişafın təmin olunması,
ortaq ətraf mühitin qorunması, Afrikanın xüsusi ehtiyaclarının ödənilməsi və BMT-nin gücləndirilməsi kimi məsələlərdə qlobal bir razılıq əldə olunmuşdur. Bəşəri ehtiyaclar, ətraf mühitin qorunması, əsas hüquqlar məsələsində inkişaf etmiş ölkələrdəki insanlara daha çox imkan və azadlıqların verilməsi məqsədilə ifrat yoxsulluq və aclığın aradan qaldırılması və az inkişaf etmiş ölkələrdə geniş
yayılmış sağlamlıq problemlərinə yönümlü şəkildə beynəlxalq əməkdaşlıq sahələri önə çıxarılmışdır (7, s. 15).
1992-ci ildə keçirilən Rio Konfransından sonra keçən on ilin qiymətləndirilməsi və irəliyə
doğru inkişaf strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə, 26 avqust - 4 sentyabr 2002-ci il
tarixləri arasında Davamlı İnkişaf mövzusunda Yohannesburq Dünya Sammiti keçirilmişdir. Sammitin ən mühüm xüsusiyyəti, zirvəyə lazımi hazırlıq, istərsə iclaslar boyu, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin iştirakının təmin olunmasına verilən prioritetdir (1, s. 12). İnkişaf Sammitində siyasi
iradənin əks etdirildiyi "Siyasi Bəyannamə" və "Tətbiqi Planı" olmaq üzrə iki əsas sənəd ortaya
çıxmışdır. Yohannesburq Tətbiqi Planının (JPOİ) mənimsənməsi inkişaf siyasətlərində davamlı
inkişafın üç ölçünün hər səviyyədə genişləndirilməsi təmin olunmuşdur. Bu çərçivədə, Gündəlik
21-in Daha Yüksək Səviyyəli Tətbiqi Proqramı və Rio prinsiplərinə Dair Öhdəliklərini əks etdirən
Gündəlik 21-in tam olaraq həyata keçirilməsi, Yohannesburq şəhərində keçirilən Dünya Davamlı
İnkişaf Zirvəsində (WSSD) təsdiq edilmişdir. Buna bağlı olaraq, Barbados Fəaliyyət Planı və
Mavriki Strategiyası olmaqla, iki mühüm fəaliyyət planının nəticəsində ortaya çıxan, inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin davamlı inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün bir
proses yaradılmışdır.
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Cədvəl 1.1
Davamlı inkişaf üçün mühüm dönüş nöqtələri
Ta- Konferans, Hesabat, Mürix
qavilələr
1972 "İnkişafın sərhədləri" Hesabatı Stokholm Birləşmiş
Millətlər Ətraf Mühit
Problemləri Konfransı
1987 1983-ci ildə Dünya Ətraf
Mühit və İnkişaf Komissiyasının yaradılması və
1987 "Ortaq Gələcəyimiz"
hesabatı
1992 Rio Konfransı “Dünya
Sammiti” Konfransı

Mövzular

Nəşrlər

Xammal və ətraf mühitin
çirklənməsi olmaq üzrə,
əhali, sənaye istehsal və ərzaq, ətraf mühit və inkişaf

“Davamlı İnkişaf" anlayışının
təməlləri atılmış oldu.
İqtisadi, sosial ölçülərin dairə
ilə əlaqəsi, Ətraf Mühit və İnkişaf Əməkdaşlığının İnsanı
Ətraf Bəyannaməsi.
1987-ci ildə dərc etdiyi, Ortaq
Gələcəyimiz adlı hesabatında
ilk dəfə rəsmi olaraq konseptual bir çərçivəyə oturdulmuşdur.

Ətraf mühit siyasətləri kontekstində beynəlxalq gündəm üçün çərçivənin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə
yaradılan Komissiya qabiliyyəti ilə
Ekologiya, İnkişaf və Cəmiyyət

Rio Ətraf Mühit və İnkişaf
Bəyannaməsi; Meşələr Prinsipləri; İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Konvensiyası; Bioloji
Müxtəliflik Konvensiyası;
Gündəlik 21; Davamlı İnkişaf
Komissiyası (CSD); Kioto
Protokolu – 1997
Minillik Bəyannaməsi
Minillik İnkişaf məqsədləri-

Aclıq, Yoxsulluq, Təhsil,
Səhiyyə, Ətraf Mühit, Qlobal Tərəfdaşlıq
2002 Yohannesburq Dünya Da- BMT Ətraf Mühit və İnkişaf “Yohannesburq Tətbiq Etmə
vamlı İnkişaf Sammiti
Konferansı Qərarlarında 10 Planı”
İllik Tərəqqi və inkişaf; İn- “Siyasi Bəyanat”
kişaf
2012 Birləşmiş Millətlər DaBMT Ətraf mühit və İnkişaf İstədiyimiz Gələcək Davamlı
vamlı İnkişaf Konfransı - Konfransının Qərarlarında
İnkişaf Komissiyasının qaldı“Rio+20”
20 İllik İrəliləyişin Qiymət- rılması və Yüksək Səviyyəli
ləndirilməsi; Yaşıl Böyümə; Davamlı İnkişaf Siyasi Foruİnstitusional Çərçivə
munun (HLPF) yaradılması
2015 2030 Davamlı İnkişaf
Davamlı İnkişaf
Davamlı İnkişaf Məqsədləri Gündəliyi Paris İqlim Sa- İqlim Dəyişikliyi İlə Müba- 17 Hədəf
zişi Davamlı İnkişafın
rizə
Paris İqlim Müqaviləsi
Maliyyələşdirilməsi Konf- Davamlı İnkişafın
Əddis Əbəbə Fəaliyyət Planı
ransı - Əddis Əbəbə
Maliyyələşdirilməsi
Davamlı İnkişaf
Gündəliyi
Paris İqlim Müqaviləsi
Davamlı İnkişaf
Maliyyələşmə Konferansı Əddis Əbəbə
Mənbə: Creech, 2012 ve UN, 2018-ci ildən istifadə edərək müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.
2000 Minillik Sammiti
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20-22 iyun 2012-ci il tarixində 2012-ci il "Rio+20" zirvə toplantısı, "İstədiyimiz Gələcək" (The Future We Want)
20-22 iyun 2012-ci il tarixlərində Braziliyanın Rio de Janeyro şəhərində "Birləşmiş Millətlər
Davamlı İnkişaf Konfransı", digər adı ilə "Rio+20" zirvə toplantısı keçirilmişdir. Zirvə Konfransı
başqa bir adla dərc olunan "İstədiyimiz Gələcək" (The Future We Want) adlı yekun bəyannaməsində daha əvvəlki konfranslarda qəbul edilən qərarların tətbiq olunacağı təsdiq edilmiş, davamlı inkişafın mərkəzində insanın olduğu, bunun reallaşdırılması üçün iqtisadi, sosial və ekoloji faktorlar
arasında harmoniyanın bərqərar olması lazım olduğu vurğulanıb. Həmin Bəyannamədə, "yaşıl iqtisadiyyatın", davamlı inkişafın təmin edilməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılmasında ən mühüm
vasitələrdən biri olduğu və davamlı inkişafın üç ölçünün balanslı bir şəkildə bütövləşdirilməsi üçün
güclü institusional çərçivənin yaradılmasının labüdlüyü ifadə edilmişdir (8).
2012-ci ildə keçirilən Rio + 20 Konfransında beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən Davamlı İnkişaf
Komissiyasının (CSD) yerini almaq üçün Yüksək Səviyyəli Davamlı İnkişaf Siyasi Forumu (HighLevel Political Forum on Sustainable Development-HLPF) yaradılmış və 24 sentyabr 2013-cü ildə
həyata keçirilən HLPF-nin ilk iclasında Rio + 20 Konfransında iştirak edən üzv dövlətlər tərəfindən, bir sıra Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin (SDG) inkişaf etdirilməsi məqsədilə bu prosesin başladılması qərara alınmışdır. Beləliklə, Minilliyin Zirvə Görüşündə qəbul edilən 2000-2015-ci illər
arasında tətbiq olunmağa başlanılan Miniliyin İnkişaf Məqədlərinin ardı olacaq və bu hədəfləri daha
da irəli aparacaq şəkildə 2015-ci ildən Sonrakı İnkişaf Gündəliyinin (Post-2015 Development
Agenda) formalaşdırılması məqsədi güdmüşdür. Bu qərara əsasən üzv ölkələrin əsas ekspert qruplarının və digər qeyri hökumət ortaqlarının geniş iştirakı ilə universal, inteqrasiya və dəyişdirici xarakter daşıyan bir davamlı inkişaf gündəmi yaradılmışdır.
2015-2030-cu illərdə həyata keçirmək üçün “Dünyamızı dəyişdirmək: 2030-cu il davamlı
inkişaf gündəliyi”
2015-ci ilin İyul ayında davamlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm əsas məqamlardan olan inkişafın maliyyələşdirilməsinə qarşı üçüncü beynəlxalq konfrans Əddis Əbəbədə (Efiopiya) həyata keçirilmişdir. 2030-cu il Gündəliyinin Birləşmiş Millətlərdə qəbulundan öncə keçirilən
həmin Konfransın sonunda, BMT üzv dövlətləri, davamlı inkişaf üçün yenilənmiş qlobal tərəfdaşlığı ortaya qoyan Əddis-Əbəbə Fəaliyyət Gündəliyini (AAAA) qəbul etmişdir. 2030 -cu il Gündəliyi
və Paris Müqaviləsinin qəbul edilməsi yolunda mühüm mühim bir sənəd olan AAAA Aktında, davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsinə dair çərçivə müəyyən etməkdə və davamlı inkişafın maliyyələşdirilməsi məsələsində öhdəliklər, materiallar və siyasət təklifləri yer alır.
Tətbiq etmə tərəfini təmsil edən AAAA Gündəliyi davamlı inkişaf üçün yenilənən qlobal tərəfdaşlığı izah edir və gündəmin həyata keçirilməsinə dair ümumi çərçivəni təsvir etməkdə, daimi
inkişaf məqsədlərini təşkil edən beş mövzu və yeddi hərəkət sahəsini əhatə edir.
Bu çərçivədə 2015-2030-cu illərdə həyata keçirmək üçün “Dünyamızı dəyişdirmək: 2030-cu
il davamlı inkişaf gündəliyi” (Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development adlı sənəd 25 sentyabr 2015-ci ildə Nyu-yorkda BMT-nin 70-ci Baş Assambleyasının iclasında qəbul edilmişdir. Beləliklə, BMT Davamlı İnkişaf Sammitində; 2030-cu il Davamlı İnkişaf Gündəliyi çərçivəsində Davamlı İnkişaf Məqsədləri və (Sustainable Development Goals-SDGS,) (17
ədəd) Hədəfləri (169 ədəd davamlı inkişaf ilə əlaqəli hədəflər) qərarlaşdırılmışdır (9).
Nəticə
Davamlı inkişaf iqtisadi, sosial və ekologiya sahələrin balanslı inkişafı, inkişaf və ətraf mühit
anlayışları arasında razılaşma olaraq ortaya çıxmış bir termin olub ədəbiyyatda son 40 ildə istifadə
olunmaqdadır. Bu çərçivədə, davamlı inkişaf sosial rifahın və insanın yaşam keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bügünün ehtiyaclarının qarşılanması üçün gələcək nəsillərin ehtiyaclarının qarşılanmasından güzəşt vermədən ətraf mühiti qorumaq şərti ilə sosial təbəqələrin hamısını əhatə edəcək şəkildə
iqtisadi inkişafın gerçəkləşdirilməsi yanaşması olaraq ifadə etmək mümkündür. Davamlı inkişafı təmin etmək üçün iqtisadi inkişafın təmin olunması və iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün isə iqtisadi
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artımın təmin olunmasına ehtiyac var. Davamlı inkişaf konsepsiyası 1972-ci il Stokolum Konfransından başlayan bir proses olaraq dünya ölkələrinin inkişaf gündələyinə daxil edilməklə bu illər ərzində konsepsiya daha da zənginləşdirilmişdir. Bu konsepsiya sosial, iqtisadi və ekoloji sahələrin
balanslı inkişafı ilə yanaşı 2015-ci ildə BMT tərəfindən 2015-2030-cu illərdə həyata keçirmək üçün
"Dünyamızı Dəyişdirmək: 2030-cu il Davamlı İnkişaf Gündəliyi" ilə bütün sahələri əhatə edən hər
tərəfli gələcəyin inkişaf konsepsiyasına çevrilmişdir.
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HİSTORİCAL AND THEORETİCAL VİEW CONCEPT OF SUSTAİNABLE
DEVELOPMENT
E.S. Aliyev
The Academy Of Public Administrationunder The President Of The Republic Of Azerbaijan
The Brundtland report provides a systematic framework for sustainable development that is
fully integrated with economic, social, and environmental dimensions. World countries have agreed
in the 1992 United Nations Conference on Sustainable Development (UNCED) to work together to
address global challenges. The 2030 Global Development Agenda, which includes the planned Sustainable Development Goals, from 2015 to 2030, ends with the Millennium Development Goals
Approved by the Millennium Development Goals in 2000, as a result of the Rio + 20 process, the
member states of the Organization of the United Nations adopted the Memorandum of Understanding, including Azerbaijan, to integrate the National Agenda into national policies. This has made it
necessary to review the ongoing research on the one hand in a historical perspective and, on the
other hand, to reflect the transformation of the conceptual dimension. At this point, academic studies are focused on transformation in this area, as well as the generally accepted principles and
framework of transformation, as well as key international organizations such as the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) and the World Bank, which are the participants
of the process of forming the United Nations. Sustainable development provides a framework for
the integration of environmental policy and development strategy, which is often used for economic
and social change processes. Sustainable development brings about changes in domestic and inter207
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national policies of each nation. In this study, the concept of sustainable development has been
studied from a historical perspective.
Keywords: Sustainable development, sustainability, history of sustainable development,
environmental, Organization of United Nations
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Е.C Алиев
Академия Государственного Управления
При Президенте Азербайджанской Республики
По Брутландскому отчету концепция устойчивого развития, в которой экономические,
социальные и экологические аспекты полностью приняты, систематически установлены в
пределах одной рамки. Страны мира на конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию (UNCED) в 1992 года пришли к соглашению о совместной работе для
решения глобальных проблем. Повестки дня в области глобального развития на период до
2030 года, которая включает в себя Устойчивые Цели Развития, применение которых запланировано на период начиная с конца 2015-го года по 2030-й год применения Целей развития
на тысячелетие, принятые в 2000 году на Пике развития тысячелетия в 2000 году, являясь
одним из результатов Повестки дня целей глобального развития процесса Rio+20, сторонники меморандума, принятого в 2015 году странами, являющимися членами Организации Объединенных Наций и сторонниками меморандума, в том числе и Азербайджан, обязались интегрировать эту повестку дня в свою национальную политику. Это заставило пересмотреть
исследования по устойчивому развитию в исторической перспективе и, с другой стороны,
отразить трансформацию концептуального аспекта. В этом пункте академические исследования наряду с придачей направления трансформации в этой области, являясь общими принятыми принципами и рамками трансформации, другими структурами, оказывающими свою
деятельность при Организации Объединенных Наций, являются основными участниками
формирования этой концепции таких международных организаций как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк. Устойчивое развитие
обеспечивает основу для интеграции политики окружающей среды и стратегии развития, которая часто используется для процессов экономических и социальных изменений. В этом исследовании концепция устойчивого развития была изучена с исторической точки зрения.
Ключевые слова: Устойчивое развитие, устойчивые цели развития, устойчивому развитию в исторической перспективе, экология, Организации Объединенных Наций
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DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİNATINA VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ
MEXANİZMİNİN TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
T.Ə. Dadaşov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı
terlandadashov@mail.ru
İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı zərurəti ilə əlaqədar Azərbaycanda vergi tənzimlənməsi əhəmiyyətli məsələyə çevrilmişdir. Azərbaycanın vergi sistemi maliyyə siyasətinin məqsədlərinə uyğun
inkişaf etmişdir, lakin üstünlük həmişə iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsinə deyil, pul-kredit siyasətinə verilmişdir. Hal-hazırda iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi konsepsiyasının və həmin sahədə
qəbul edilən qərar və dəyişikliklərin nəticələrinin proqnozlaşmasının olmamasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən təklif olunan vergi tənzimlənməsi tədbirləri adətən stimullaşdırıcı məqsədlər daşıyır, lakin natamam, hətta bəzən ziddiyyətli xarakter daşıyır, çünki,
sistemli yanaşmaya malik deyildirlər və onların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsı metodologiyasının təkmilləşməyə ehtiyacı var.
Məqalədə dayanıqlı iqtisadi inkişafın əsas hədəfləri, iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi alətlərinin iqtisadi inkişafa təsiri qiymətləndirilmişdir. Eləcə də, vergi mexanizminin elemetləri, büdcəyə
vergi daxilolmalarının dinamikası da müəllif tərəfindən araşdırılaraq, fiskal siyasətin vergi siyasəti
ilə paralel təsiri müqayisə edilmişdir. Məqalədə aparılan tədqiqatlar müqayisəli təhlil, məntiqi analiz, qruplaşdırma və ümumiləşdirmə metodlarına əsaslanaraq aparılmışdır. Yekun olaraq, dövlətin
vergi tənzimlənməsi işinin təkmilləşdirilməsinə dair təklif və tövsiyyələr verilmişdir.
Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, vergi tənzimlənməsi, vergi mexanizmi, fiskal siyasət
Giriş
Hər bir iqtisadi anlayışın, iqtisadi problemin təhlilini verməzdən öncə, onun iqtisadi məzmununu, hətta hərfi mənasını, mənşəyini, digər iqtisadi kateqoriyalarla qarşılıqlı əlaqəsini, oxşar cəhətlərini araşdırmaq daha düzgün olardı. Odur ki; ilk əvvəl «dayanıqlı inkişaf» anlayışının məzmunu
barədə bəzi nəzəri baxışları verməli oluruq. Aydındır ki: tarix boyu insanlar istər iqtisadiyyatda və
istərsə də digər sahələrdə nisbətən yüksək göstəricilər əldə etməyə çalışmışlar. Bununla yanaşı insanlarda orta göstərici anlayışı, nisbətən azalmağa doğru deyil, qənaətbəxş hesab edilən, nəzərdə tutulan tələbatı ödəyə bilən, çəkilən xərcləri ödəməklə yanaşı ümidverici gəlir gətirən fəaliyyət barədə
düşüncələr çox olmuşdur. Sabit və yaxud «dayanıqlı inkişaf» dayanıqlı iqtisadi inkişaf probleminin
gələcəkdə reallaşdırılması məqsədilə BMT tərəfindən ardıcıl olaraq məsləhətləşmələr keçirilir, iqtisadi hesablamalar təşkil edilir. Bu məqsədlə 2015-ci ildən sonrakı illərdə əsas inkişaf məsələləri və
“Dayanıqlı inkişafı məqsədləri müəyyənləşdirilmişdır. 2012-ci ildə Brazilyanın RİO-de Janeyra şəhərində “Dayanıqlı inkişaf üzrə BMT-nin (Rio-20) sammiti” keçirilmişdir. Dayanıqlı inkişafın həyata keçirılməsi üçün bir çox qlobal tədbirlər müzakirə edilmiş və minilliyyin əsas inkişaf məqsədləri baza kimi təsdiqlənmişdir.
«Dayanıqlı inkişaf» konsepsiyasının ən əsas fundamental prinsipləri ondan ibarətdir kı, insanların artan tələbatının ödənilməsində təbii ehtiyatlarla ətraf mühit arasında düzgün tarazlıq yaransın.
Sosial-iqtisadi inkişafla ekoloji inkişaf vəhdəd təşkil etməlidir və bu sahədə vergi tənzimlənməsi
məsələləri daha da təkmilləşdirilməlidir.
Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisinin daha da artırılması, rəqabətqabiliyyətli mühitin formalaşdırılması, regionların potensialından səmərəli istifadə edilməsi əsasında iqtisadi sahədə neft-qaz sektorundan asılılığı tədricən azaltmaq və innovasiyalı inkişaf modelinə keçməyin əsas hədəfləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında verilmişdir. Bu tədbirlərin yekun nəticəsi ölkəmizdə vergi həcminin artmasını şərtləndirməklə büdcə gəlirlərin artımının tə209
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min edilməsinə yönəlmişdir. Bununla regionların, iqtisadi sahələrin və özəl sektorun sürətli inkişafını, sosial rifahın təmin olunması və ekoloji tarazlığın qorunmasını qarşılayan səmərəli vergi mühitinin yaradılması baxımından vergi yükünün optimallaşdırılması və bu istiqamətdə siyasət qərarlarının qəbuluna imkan verən metodoloji bazanın formalaşması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
İlk dəfə 1987-ci ildə ətraf mühit və inkişafa dair Beynəlxalq Komissiya tərəfindən istifadə
edilən “davamlı inkişaf” anlayışı gələcək nəsillərin tələbatlarını ödəmək imkanları daxilində cari tələbatların ödənilməsini ehtiva edir. BMT-nin 1992-ci il Rio de Janeyro konfransında qəbul edilmiş
"XXI əsrin gündəliyi" sənədi dünya ölkələrinə iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri əhatə edən davamlı inkişaf konsepsiyasını hazırlamağa imkan verir. Bu onu göstərir ki, ölkə üzrə davamlı inkişafın təmin olunması iqtisadi, sosial və ekoloji sahələri özündə birləşdirən kompleks işlərin yerinə yetirilməsini şərtləndirir ki, bu da vergi gəlirlərinin rolu və təsirini nəzərə almaq üçün ən əsas məsələdir. OECD-nin 2014-cü il inkişaf hesabatında qeyd olunur ki, vergi gəlirləri davamlı inkişaf üçün
bir mühərrikdir. Doğrudan da, vergilərin təsirinin qiymətləndirilməsi əsasən dövlət gəlirlərinin formalaşması aspektini əhatə edirsə də, digər tərəfdən heç də bundan az əhəmiyyət kəsb etməyən ölkənin mövcud olan bütün subyektlərini əhatə edən kompleks münasibətlər sistemi formalaşdırır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.12.2016 tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 4№-li strateji prioritet kimi “əlverişli biznes
mühitinin inkişaf etdirilməsi”ndən geniş bəhs edilmiş və müvafiq dövlət strukturlarının icra edəcəyi
mühüm tədbirlər kompleksi də göstərilmişdir. Belə ki, bu mühüm təşviqedici tədbirlər içərisində
“səmərəli vergitutma mexanizminin və vergi sisteminin yaradılması” məsələləri də öz aktuallığını
saxlamışdır. Bütün yuxarıda deyilən fikirləri nəzərə alaraq, vergi tənzimlənməsi mexanizminin iqtisadi inkişafa stimullaşdırıcı təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri tədqiqatı zəruri olan mövzulardan biri kimi hesab edilir.
Məlumatların təhlili
Müasir dünyada vergi tənzimlənməsi təkcə maliyyə münasibətlərinin vacib elementi deyil
həmçinin iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin mühüm tərkib hissəsidir. Qeyd olunmalıdır ki: bu
günə qədər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da üstünlük iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsinə deyil, pul-kredit tənzimlənməsinə verilirdi. Müasir dövrdə vergi tənzimlənməsinin rolu qloballaşma proseslərinin, makroiqtisadi qeyri-stabilliyin təsiri altında xüsusilə
artır. Xarici iqtisadi çağırışlar və təhlükələr milli iqtisadiyyatın onun modernləşməsi əsasında tezliklə yenidən qurulması və artması zəruriliyini diktə edir. Bu zaman idxalın əvəzlənməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm məqsədlərindən birinə çevrilir. Bu məqsəd aşağıdakılar kimi bir çox məsələlərın həllini tələb edir:
yerli sənayenin, hər şeydən əvvəl maşınqayırma və yüksək texnologiyalı sahələrin investisiya cəlbediciliyinın artırılması;
yerli istehsalçının dəstəklənməsi;
yeni iş yerlərinin yaradılması;
rəqabətə davamlı keyfiyyətli məhsul istehsalının təşkıli;
kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf etdirilməsi
Qeyd etmək lazımdır ki: istehsalın genişləndirilməsi və iqtısadiyyatın inkişafı üzrə gözlənilən
nəticələri vergi tənzimlənməsi sisteminin yenidən qurulmasını həyata keçirmədən əldə etmək mümkün deyil. [2, s.51]
Müasir iqtisadi lüğətdə vergi tənzimlənməsi “iqtisadiyyvata dolavı təsir vasitəsi kimi, vergı
növlərinin. Vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi yolu ilə iqtisadi və sosial proseslər vergi güzəştlərinın
tətbıqi, vergitutmanın ümumı səviyvəsinin artırılması və azaldılması, büdcəyə ayırmalar:: kimi müəyyən olunur. Ümumi şəkildə: vergi tənzimlənməsi – iqtısadiyyatın idarə edilməsi prosesinin dövlətin və müəssisələrin vergi siyasəti məqsədlərınin reallaşmasının təmin edılməsinə vönəlmiş fəaliyyət mexanizmidır.[3, s.169]
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Aşağıdakı sxemdə Azərbaycanın vergi tənzimləməsində alət kimi çıxış edən əsas ödənişlərin
tərkibi və strukturu verilmişdir.
Sxem 1.
Azərbaycanın vergi ödənişlərin tərkibi və strukturu
Vergi sisteminin
təşkili prinsipləri

Azərbaycan
Respublikasının vergi
sistemi

Vergiqoymq idarə
olunması

Mənfəət
vergisi
Əmlak vergisi
Torpaq
vergisi
Yol vergisi

Gömrük rüsumu
Dolayı
vergilər

Hüquqi şəxslərdən
Fiziki
şəxslərdən

Birbaşa vergilər

Vergilərin ayrı-ayrı növləri
Azərbaycanda vergi sisteminin tərkibinin
və strukturunu təşkil edir

Əlavə dəyər vergisi
Sadələşdirilmiş sistem üzrə
vergi
Aksiz vergisi

Mədən vergisi
Gəlir vergisi
Torpaq
vergisi
Əmlak vergisi
Mədən vergisi
İstehsal
əhəmiyyətli
mallar
Neft, benzin və
digər məhsullar

Xalq
istehlakı
malları
Alkoqollu içkilər
və tütün
məmulatları

Mənbə: Vergilər Nazirliyi məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur.
Bazar iqtisadiyyatında vergilər əsasən birbaşa və dolayı növlərinə görə təsnifləşdirilir:
Birbaşa vergilər (gəlir və əmlaka görə) maddi nemətlərin yığılması və alınması prosesində tətbiq
olunur. Məsələn: gəlirin alınması zamanı fiziki şəxslərin gəlir vergisinin, əmlakın alınması zamanı
əmlak vergisinin ödənilməsini buna aid etmək olar. Dolayı vergilər (istehlaka görə) bilavasitə istehlak
və xərclənmə prosesində tətbiq olunur və bunlara misal olaraq ƏDV-ni, aksizləri, gömrük rüsumlarını
göstərmək olar.
Ümumən, vergi siyasəti büdcə tənzimlənməsinin əsasıdır. Dövlət tərəfindən yığılan vergilər
toplanılaraq sonradan ərazilər, təşkilatlar və vətəndaşlar arasında yenidən bölüşdürülərək büdcə ödəmələri, xərcləri şəklində həmin subyektlərə daxil olur. Bazar iqtisadiyyatında vergi sistemi aşağıdakı
funksiyaları yerinə yetirir:
Birincisi, fiskal funksiyadır ki, bu dövlətin xərclərini maliyyələşdirmək məqsədini güdür.
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İkincisi, tənzimləyici funksiyadır ki, bu da vergi siyasətinin köməyi ilə vergiqoyma sisteminin
vergi dərəcələrini iqtisadi inkişafın əsas məqsədlərinin reallaşması üçün vergi bazasının dəyişdirilməsi
vasitəsilə iqtisaidiyyatın sahə və regional strukturunun optimallaşdırılmasını təmin edir. İnvestisiya,
məşğulluq, xarici iqtisadi fəaliyyət, ətraf mühitin mühafizəsi və s. bu kimi fəaliyyət növləri vergi sistemi
vasitəsilə tənzimlənir. [1, s. 205]
Bütün bu iqtisadi aspektləri qiymətləndirərkən ölkədə vergi siyasətinin də ümumi vəziyyəti nəzərə
alınmalıdır. Belə ki, aşağıdakı cədvəldə son il ərzində Azərbaycanın dövlət büdcəsinin vergili
gəlirlərinin həcmi dinamikası əks etdirilmişdir.
Cədvəl 1
2013-2017-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinin həcmi dinamikası
milyon manatla
Gəlirlər, cəmi
o cümlədən,
fiziki şəxslərdən gəlir
vergisi
hüquqi şəxslərdən mənfəət
vergisi
torpaq vergisi
əmlak vergisi
əlavə dəyər vergisi
aksiz vergisi
mədən vergisi
XİF-lə əlaqədar vergilər
digər vergilər

2013
19496,3

2014
18400,6

2015
17498,0

2016
17505,7

2017
16516,7

859,7

980,3

982,5

1145,7

1040,3

2374,8
33,1
125,1
2710,0
593,3
121,5
675,2
161,5

2302,7
35,4
141,3
3119,6
797,3
116,2
684,7
192,7

2211,1
48,7
148,2
3454,7
647,8
116,1
934,5
247,7

1983,2
50,3
174,7
3623,5
625,1
110,3
861,2
457,0

2285,9
50,4
178,6
3668,6
612,6
111,1
903,0
505,7

Mənbə: www.stat.gov.az/source/finance/
Yuxarıdakı cədvəldən aydın görünür ki, ümumi gəlirlər daxilində vergili gəlirlərin xüsusi çəkisi artan dinamikada 2013-cü ildə 7654,2 mln manat (39,3%), 2014-cü ildə 8370,2 mln manat
(45,5%), 2015-ci ildə 8791,3 mln manat (50,2%), 2016-cı ildə 9031 mln manat (51,6%), 2017-ci ildə isə 9356,2 mln manat (56,6%) təşkil etmişdir. İllər üzrə isə vergili gəlirlərin həcmində xüsusilə
artan dinamikada ƏDV (35,4%-39,2%), hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi azalan dinamikada
(31%-24,4%) və fiziki şəxslərdən gəlir vergisi də azalan dinamikada (11,1%-12,7%) fərqlənmişdir.
Nəticələr və onların müzakirəsi
Vergi tənzimlənməsinin səmərəliliyi vergı iqtisadi və sosial siyasətin məqsədlərinə çatma dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Bütövlükdə, vergi tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması üçün zəruri olan elmi-tətbiqi tədqiqatların aparılmasının bir sıra istiqamətlərini qeyd etmək olar. Belə ki: hər
şeydən əvvəl son nəticəyə yönəlmiş sistemli büdcə-vergi tənzimlənməsinin nəzəri-metodoloji konsepsiyasında olan səpələnmiş metodların lazımi şəklə salınması zəruriliyidir. Həmçinin, iqtisadi parametrlərə və sosial proseslərə tətbiq edilən vergi tənzimlənməsi metodları və alətlərinin təsiri barədə kompleks tədqiqatların aparılması zəruridir. Bu: müəyyən meyarlar və qiymətləndirmə göstəricilərinə əsaslanan vergi siyasəti və vergi islahatlarının səmərəliliyinin keyfiyyətli qiymətləndirilməsi
sisteminin işlənib hazırlanmasını tələb edir. [1, s. 212]
Ötən illər ərzində aparılmış genişmiqyaslı islahatlar, reallaşdırılmış kompleks tədbirlər, konkret hədəflərə yönəlmiş proqramların uğurla yerinə yetirilməsi nəticəsində ölkəmizdə müasir beynəlxalq standartlara cavab verən vergi xidmətinin formalaşdırılmasına nail olunmuşdur. Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın vergi sisteminin inkişafına təsir edən xarici və daxili amillərin sintezi proseduru
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və strateji idarəetmə qərarlarının əsasında duran daha əhəmiyyətli amillərin aşkara çıxarılması
SWOT – matris şəklində təqdim edilir.
Cədvəl 2
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın vergi tənzimlənməsi vəziyyətinin SWOT təhlili
Güclü tərəfləri
1. Çevik və səmərəli vergi siyasətinin həyata
keçiilməsi üçün vahid qanunvericilik bazasının mövcudluğu
2. Vergilərin sayı və dərəcələrinin beynəlxalq
səviyyəyə uyğunlaşdırılması
3. Biznes fəaliyyəti üçün cəlbedici vergi mühitinin yaradılması
4. Vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyaları arasında vergi yükünün ədalətli bölgüsü
5. Geniş diapazonlu texniki imkanlara malik
texnoloji bazanın olması
6. Vergi sahəsində əhəmiyyətli təhsil potensialı
7. Respublikada informasiya-vergi mərkəzinin, vergi sisteminin inkişafına dəstəyin və
strateji sənədlər sisteminin mövcudluğu
8. E-qeydiyyat sisteminin tətbiqinə görə aparıcı dünya ölkələrindən biri olması
9. Müasir vergi inzibatçılığı institutlarının
formalaşması
10. Vergi ödənişlərinə vergi orqanları tərəfindən vahid nəzarətin həyata keçirilməsi
Zəif tərəfləri
1. Vergi öhdəliklərinə riayətetmə səviyyəsinin nisbətən aşağı olması
2. Mövcud vergi potensialının istifadəsinin
kifayət qədər olmayan səviyyəsi.
3. Daha çox fiskal funksiyaya üstünlük verilməsi, iqtisadi funksiyalardan zəif istifadə
4.Keyfiyyətli statistik hesabatın və informasiyanın yoxluğu
5.Vergi savadlılığının aşağı olması
6. Korporativ idarəetmənin zəifliyi

Güclü tərəfləri
1. Beynəlxalq səviyyədə mövcud olan əksər
vergi xidmətlərinin vergi ödəyicilərinə təqdim edə bilməsi
2. Risklərin idarə edilməsi üzrə baza elementlərinin mövcudluğu
3. Vergi orqanlarında kadrların yenidən hazırlanması sahəsində mütəxəssislərin tədrisi
proqramlarının təşkili imkanı
4. Vergi sisteminin inkişafına tam dərəcədə
dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi
5. Vergi islahatlarının hökumətin prioritetləri
arasında olması
6. Respublikada beynəlxalq layihələrin reallaşdırılması nəticəsində vergi orqanlarının
infrastrukturunun inkişafı
7. Vergi sahəsində güclü beynəlxalq əlaqələrin mövcudluğu

Təhdidlər
1. Neft qiymətlərində volatiliyin davam etməsi
2.Vergi ödəyicilərində iqtisadi fəallığın zəifləməsi
3.Vergi ödənişləri ilə bağlı vergi-hüquqi xarakterli risklər
4. Xarici bazar konyunkturunun və xariciiqtisadi məhdudiyyətlərin dəyişməsi
5. Nağd ödənişlərin hələ də mövcudluğu
6. Vergidən yayınma hallarının artmasına,
gizli iqtisadiyyatın inkişafına rəvac verən inzibatçılıq boşluqlarının hələ də qalması

SWOT – matrisdən istifadə etməklə xarici və daxili mühit amillərinin sintezi zamanı amillərdən hər birinin asılı amillər qrupuna təsirinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Nəticədə kompleks təsir göstərməyə qabil daha əhəmiyyətli amillər asılı amillərlə əlaqənin daha uzun zəncirinə
malik olacaqlar.
Müasir şəraitdə, vergi tənzimlənməsi qlobal çağırışlara adekvat olmalıdır və o yerli sənayenin
inkişafı və onun investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi üçün əlverişli şəraiti yaradaraq idxalın
əvəz edilməsinin inkışafında əsas rolu oynamalıdır. Bugün Azərbaycan Respublikasının maliyyə
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təhlükəsizliyi vergıtutmanın sabitliyindən və vergi tənzimlənməsi sisteminin çevikliyindən birbaşa
asılıdır. Belə tənzimlənmənin metod və alətlərinin seçimi zamanı elə alət və metodlardan istifadə
olunmalıdır ki, onlar sonradan makroiqtisadi stabilliyin pozulmasına gətirıb çıxarmasın və növbəti
iqtisadi islahatlar mərhələsində ləğv olunması lazım gəlməsin.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən də aydın olduğu kimi vergilər hər bir ölkənin iqtisadiyyatının tənzimlənməsində mühüm alət kimi çıxış edir. Vergiqoyma və vergilərin tutulması prosesində vergiqoyma obyektinin xüsusiyyətləri nə qədər düzgün nəzərə alınarsa, vergi və onun dərəcələri,
ağırlığı əmlaka, gəlirə və s.-yə nə qədər uyğun qoyularsa, onun yığılması və sosial nəticələri də o
qədər müsbət olar, etiraz doğurmaz. Məsələn, ABŞ-da bu amilləri nəzərə alaraq, 1986-cı ildə ölkə
tarixində ən radikal vergi islahatı keçirildi ki, bu da o vaxta qədər mövcud olan vergi sistemindəki
haqsızlıqları aradan qaldırdı. Çünki əvvəlki sistemə əsasən varlıların müəyyən hissəsi müxtəlif hüquqi qaydalardan istifadə edərək, vergi ödəməkdən boyun qaçırırdı. Göründüyü kimi, cəmiyyətdə
vergisiz normal yaşamaq mümkün olmadığı kimi, verginin cəmiyyətdəki və iqtisadiyyatdakı tənzimləyici rolunu təkmilləşdirmədən onu mövcud şəraitə getdikcə daha adekvat etmədən də keçinmək olmaz. ABŞ kimi böyük dövlətin təcrübəsi də bunu bir daha sübut edir.
Vergilərin tənzimləyici rolunun təkmilləşdirilməsi isə vergi dərəcəsinin, vergi yükünün (növlərinin) konkret obyektə uyğunluğunun təmin edilməsini tələb edir. Bu tənzimləmə eynilə ikili vergiqoymaya da aiddir. Bir çox ölkələrin ABŞ, Kanada, Yaponiya, Böyük Britaniya, Rusiyanın bu
sahədəki təcrübələri daha çox ibrətamizdir. Ona görə də, bu ölkələrin təcrübəsi konkret şəkildə öyrənilməli, ölkəmizə uyğun şəkildə tətbiq edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə
bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində
aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət çərçivəsində çevik vergi siyasəti də həyata keçirilir.
Bu siyasətin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
• vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma
bazasının genişləndirilməsi;
• iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması;
• vergi ödəyiciləri arasında vergitutma rejiminin bərabərləşdirilməsi;
• respublikanın və əhalinin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilən tədbirlərin
həyata keçirilməsi;
• vergi ödəyicilərinin gəlirləri üzərində səmərəli nəzarət mexanizminin tətbiqi;
• vergi intizamına əməl olunması üzərində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergi hüquq pozuntusu hallarına görə məsuliyyət sisteminin daha da şərtləşdirilməsi;
• vergi xidməti orqanları əməkdaşlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi məqsədi ilə vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilməsi.
Azərbaycan Respublikasında vergi inzibatçılığının əsas istiqamətlərindən biri olan vergilərin
könüllü ödənilməsi sisteminin yaradılması və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı müdafiəsinin təmin edilməsi üçün qarşıdakı illərdə aşağıdakı işlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab edirik:
a) vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsi konsepsiyasının hazırlanması;
b) vergi mədəniyyətinin artırılmasına yönəldilmiş proqramların həyata keçirilməsi;
c) özəl vergi məsləhəti xidmətlərinin təşkili üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
d) vergi ödəyicilərinin hüquqlarının müdafiəsi, onların şikayətlərinə obyektiv baxılması
məqsədilə daha mükəmməl apelyasiya sisteminin yaradılması.
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IMPACT ASSESSTMENT OF THE TAX REGULATION MECHANISM ON THE
PROVISION OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
T.A. Dadashov
Master of UNEC
Due to the necessity of sustainable economic development in Azerbaijan, tax regulation has
become an important issue. The tax system of Azerbaijan has been developed in line with the
objectives of the financial policy, but the advantage has always been given to the monetary policy
rather than the taxation of the economy. At the moment, there has been a lack of predictability of
the economy's tax regulation concept and the results of the decisions and changes made in that area.
The tax regulation measures proposed by the government of the Republic of Azerbaijan usually
have incentive but are incomplete, sometimes even controversial, because they do not have a
systematic approach and need to improve their methodology for evaluating their effectiveness.
The article focuses on the key targets of sustainable economic development, the impact of tax
regulation tools on economic development. In addition, the tax authorities have examined the
dynamics of tax revenues, and the parallel influence of fiscal policies on tax policy. The articles are
based on comparative analysis, logical analysis, grouping and summarizing methods. Finally,
proposals and recommendations were made to improve the state's tax regulation.
Keywords: economic development, tax regulation, tax mechanism, fiscal policy
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Т.А. Дадашов
Магистрант АГЭУ (UNEC)
В связи с необходимостью устойчивого экономического развития в Азербайджане,
налоговое регулирование стало важной проблемой. Налоговая система Азербайджана была
разработана в соответствии с целями финансовой политики, но преимущество всегда отдавалось денежно-кредитной политике, а не налогообложению экономики. В настоящее время
отсутствует предсказуемость концепции налогового регулирования экономики и результатов
решений и изменений, сделанных в этой области. Меры по налоговому регулированию,
предложенные правительством Азербайджанской Республики, обычно имеют стимул, но являются неполными, иногда даже противоречивыми, потому что они не имеют системного
подхода и нуждаются в улучшении своей методологии для оценки их эффективности.
В статье рассматриваются основные задачи устойчивого экономического развития,
влияние инструментов налогового регулирования на экономическое развитие. Кроме того,
налоговые органы изучили динамику налоговых поступлений и параллельное влияние налоговой политики на налоговую политику. Статьи основаны на сравнительном анализе, логическом анализе, методах группировки и обобщения. Наконец, были внесены предложения и
рекомендации по совершенствованию государственного налогового регулирования.
Ключевые слова: экономическое развитие, налоговое регулирование, налоговый механизм, фискальная политика
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